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A komáromi Kossuth tér felújításának kapcsán, de féléves pangásnak
is köszönhetően ismét téma lett a belvárosi parkolás. Azzal, hogy a
város új polgármestere megtiltotta a kerékbilincsek használatát, ta-
lán sokan úgy gondolták, hogy ez felmenti őket a fizetési kötele-
zettség alól. A parkolási fegyelem megtartásáért felelős városi rend-
őrség is elbizonytalanodott, és hónapokig szinte csak a Komáromba
érkező idegen autósok vásároltak parkolójegyet.

Részletek az 5. oldalon

Részletek a 8. oldalon

Marcelháza

Esztergomban meghirdették
a határon átnyúló
együttműködési pályázatot

Gyér kínálat
a brigádmunkák terén

Diplomaosztók
a Selye János Egyetem
Gazdaságtudományi Karán

Megrázó esetet vizsgál a komáromi rendőr-
ség. Egy 38 éves marcelházi illetőségű férfi,
Ferenc álmában szúrta meg feleségét a 37
éves Nikoletet egy villával, miközben azt
mondta, hogy „Isten parancsolja, hogy te-
gyen valamit.“

Folytatás a 2. oldalon

„A polgárok nem bűnözők, nem mindig
kell büntetni, lehet figyelmeztetni is.“

Nagymegyer:
„Nem bírják
a jelenlegi ügyvezetők
a bizalmamat“

Részletek a 7. oldalon

Dráma az éjszaka közepén
„Az Isten azt parancsolja,
hogy tegyek valamit!“

Egyetemi tanulmányaik sikeres befejezté-
vel 302 végzett hallgató vehette át diplo-
máját az elmúlt napokban a Selye János
Egyetem Gazdaságtudományi Karán. A má-
jus utolsó, illetve június első napjaiban Vál-
lalatirányítás szakon sikeres államvizsgát
tett magiszterek diplomaosztójára június
25-én került sor az egyetem Konferencia-
központjának dísztermében.

A 94 nappali tago-
zatos hallgató prof. Dr.
Ing. Okenka Imre dé-
kántól, a 60 levelező
tagozatos abszolvens
pedig Dr. Poór József
professzortól, a Válla-
latirányítás tanulmá-
nyi program szakfele-
lősétől kapta kézhez a
végzettségét igazoló
okiratot. Folytatás a 4. oldalon
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Részletek
a 3. oldalon

Kibővítik
a belvárosi
parkoló zónát?

A soron következő – tizenegyedik – testü-
leti ülés ismét az éjszakába nyúlt, így több
programponttal (Viator Kft. ügye, fejlesz-
tési hitel felvétele) a városatyák nem is tud-
tak foglalkozni, tehát hétfőn (11. 07.) foly-
tatják a tanácskozást.

Azonban határozat született a kétnyelvűség betar-
tására, Somorja és Dunaszerdahely után már Komá-
romban is. Andruskó Imre a Híd képviselőcsoportja
nevében egy határozattervezetet terjesztett a testület
elé. Ebben felszólítják a város területén működő vál-
lalkozásokat, hogy kétnyelvű feliratokat használjanak.
Természetesen a vállalkozásoknak nem lehet előírni
a magyar nyelv használatát, ugyanakkor fontos az ösz-
tönzés. Folytatás a 2. oldalon

Komárom

Állást foglaltak a kétnyelvűség mellett
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Villáminterjú

Nem lesz pályázat
Mivel információink szerint június 30-i dátummal lejárt
Pásztor Istvánnak, a Komáromi Városi Hivatal vezetőjének
megbízatása, rövid interjút kértünk az érintettől.

• Ön tehát befejezte tevékenysé-
gét hivatalvezetői beosztásában?

- Nem, nem fejeztem be. Ellenkező-
leg, július 1-i dátummal a polgármes-
ter véglegesített ebben a beosztásom-
ban.

• Eddig úgy tudta a közvélemény,
de a hivatalos verzió is az volt, hogy
a városi hivatal pályázatot ír ki a hi-
vatalvezetői állás betöltésére. Mi vál-
tozott tehát?

- Én már januárban figyelmeztettem a városvezetést, hogy
nincs minden rendjén az esetleges pályázati kiírás dolgában. A
hivatalvezető ugyanis a törvények értelmében nem minősül ve-
zetői állásnak, a városi és községi hivatalokban kizárólag a pol-
gármester tölti be a vezetői szerepet. A hivatalvezető kizárólag
szervezői, és nem döntési jogokkal bír. Ugyanez vonatkozik az
osztályvezetőkre, tehát ezekbe a beosztásokba a polgármester
nevezi ki az általa kiválasztott személyeket.

• Ez eddig miért nem volt világos?
- Nekem eddig is világos volt, de a sok munka mellett nem

foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Ahogy azonban közeledett az
ominózus időpont, a városvezetés nagyon komolyan kezdett
foglalkozni ezzel a kérdéssel is. Áttekintették a vonatkozó tör-
vényeket, de több város vezetésével és szakmai szervezetekkel
is konzultáltak. Egyértelművé vált, hogy hivatalunkban har-
monizálni kell a munkaszabályzatot az országos jogrenddel. Ez
megtörtént, így került sor véglegesítésemre ebben a beosztás-
ban. -böröczky-, A szerző felvétele

Folytatás az 1. oldalról
A dráma kedden éjjel játszódott le

a családi házban, melyben a házaspár
lakik. A fiatalok már régóta külföldön
dolgoznak, azonban amikor hazatér-
tek, a férj furcsán kezdett el visel-
kedni. Ferenc mindig azt hajtogatta,
hogy démonok üldözik őt, és hogy Is-
ten parancsolja neki, hogy tegyen
meg dolgokat.

Az ominózus éjszakán a feleség arra
ébredt, hogy egy villa áll ki a mellka-
sából, melyet férje döfött belé, és
ágyuk mellé késeket is készített. Az
asszony lélekjelenlétének köszönheti,

hogy nem történt nagyobb tragédia,
mivel férjének azt mondta: „Látom
Jézust, aki azt mondja, hogy hagyd
abba…". Ezek után a férfi kórházba
szállította feleségét, ahol a kiérkező
rendőrök letartóztatták őt.

Božena Bruchterová, a nyitrai kerü-
leti rendőrkapitányság szóvivője la-
punknak elmondta, hogy a férfit le-
tartóztatták és gyilkossági kísérlettel
vádolják. K. Ferencet 20 és 25 év kö-
zötti szabadságvesztésre ítélhetik, a
vizsgálat során a szakértők megvizs-
gálják a férfi mentális állapotát is.

ssy

Dráma az éjszaka közepén
„Az Isten azt parancsolja, hogy
tegyek valamit!“

Folytatás az 1. oldalról
Más a helyzet a város által

támogatott intézményekkel,
melyeket a város határozata
arra utasít, tartsák be a két-
nyelvűséget, használjanak
magyar feliratokat is. Ke-
szegh Béla (független) képvi-
selő azt javasolta, a nemrégi-
ben elfogadott kisebbségi
nyelvhasználati törvényre hi-
vatkozva adják feladatul ezek-
nek az intézményeknek - is-
kolák, óvodák, művelődési
központ, sportlétesítmények
vagy a közterek és állomások
- az épületeikben elhelyezett
táblák leellenőrzését, s ha hi-
ányzik a magyar felirat, pó-
tolják azt. Azt is javasolta,
hogy ha a jövőben a lakosság,
vagy a képviselők a kétnyel-
vűség hiányára figyelmeztet-
nek, a város által támogatott
intézmények legyenek köte-
lesek 30 napon belül meg-
szüntetni a hiányosságokat.
A módosításokkal kiegészí-
tett határozatot a testület el-
lenszavazat nélkül, 20 igen és

2 tartózkodás mellett (Dé-
kány Gábor – MKP, Juraj Bača
– független) elfogadta.

A csütörtöki ülésen tár-
gyaltak azokról az óriásplaká-
tokról is, melyek nemrég je-
lentek meg Komárom utcáin
„A magyar terjeszkedés el-
len“. A magyarveszéllyel rio-
gató plakátokkal a Szlovák
Nemzeti Párt (SNS) kampá-

nyol. Ezzel kapcsolatban is
határozati javaslatot terjesz-
tettek be (Híd), mely tiltako-
zik az olyan hirdetések, rek-
lámok ellen, melyek etnikai,
vallási és faji alapú gyűlölet-
keltésre alkalmasak. A jelen-
lévő 22 városatya közül ezt 20
támogatta, egy tartózkodott,
egy pedig nem szavazott.

ssy, fotó: bör

Állást foglaltak
a kétnyelvűség mellett

A magániskola már most is három
nyelven hirdeti magát

Börtön az ittas
vezetésért
Szeptembertől bűncselekményt követ el
az a sofőr, akinek vérében 1 ezreléknél na-
gyobb mennyiségű alkoholt mutatnak ki,
s akár 1 év szabadságvesztés is fenyegeti –
ezt is tartalmazza az új közúti közlekedés-
ről szóló törvény, melyet a múlt héten fo-
gadott el a parlament.

A jogszabály azt is kimondja, ha valakit há-
romszor is elmarasztalnak ittas vezetés bűn-
cselekményének elkövetése miatt, akkor
már élete végéig nem kaphat jogosítványt.
Hasonlóképpen sújtják azt, aki alkohol, vagy
más kábítószer befolyása alatt halálos bal-
esetet okoz.

Szeptembertől elveszik a jogosítványát an-
nak a sofőrnek is, aki 5 éven belül három-
szor okoz közlekedési balesetet, illetve két íz-
ben vezet ittas állapotban, illetve kábítósze-
res befolyásoltság alatt. Vezetői engedélyü-
ket csak az autóiskola ismételt elvégzése
után kaphatják vissza.

A rendőrségnek joga lesz elrendelni egy
pótképzést is azok számára, akik egy éven
belül három súlyosabb szabálysértést követ-
tek el, melyekért legalább 60 euró bírságot
szabtak ki. Azokat is kötelezhetik pótképzés
elvégzésére, akiknek kevesebb mint 2 éve
van jogosítványuk, de két súlyos szabálysér-
tést követtek el, illetve egy balesetet okoztak.
Ezt azzal indokolják, hogy pont a friss enge-
déllyel rendelkező sofőrök okozzák a bal-
esetek 13 százalékát.

Szeptembertől nagyobb védelmet kapnak
átkelőkön közlekedő gyalogosok és kerék-
párosok. A sofőrök nem előzhetnek a zebrá-
kon, illetve közvetlenül az átkelők előtt. b

Béremelést akarnak a nővérek
Jobb munkakörülményeket, ma-
gasabb béreket követel a Szlo-
vákiai Nővérek Kamarája. A
helyzet javítása érdekében a ka-
mara aláírásgyűjtést indított.

Az orvosok után az egészség-
ügyi nővérek is hangot adtak elé-
gedetlenségüknek. Petíciójukban
az egészségügyi dolgozók helyze-
tének javulását, béremelést, vala-
mint az 58 éves nyugdíjkorhatár
bevezetését követelik - tájékoz-
tatta lapunkat Bastrnák Tibor, a
parlament egészségügyi bizottsá-
gának tagja.

A bérkövetelésekkel az egész-
ségügyi bizottság szerint egy új
jogszabályban kell majd foglal-
kozni ez év szeptemberéig. Vala-
mint idén bevezetnék a nővérek-
nek az öt napos továbbképzést tel-
jes térítéssel. A nyugdíjkorhatár
bevezetéséről egyelőre nem sike-
rült megegyezni, azonban annyit
elért a nővérek kamarája, hogy
arról fognak tárgyalni a parla-
mentben, hogy a nővérek 58 éves
koruk után pénzbeli kompenzá-
ciót kapjanak.

ssy, fotó: net
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Folytatás az 1. oldalról
Most azonban a helyzet

odáig fajult, hogy a parkolást
felügyelő társaság az előző vá-
rosvezetéssel megkötött szer-
ződésre hivatkozva, kártérítési
pert fontolgat, amennyiben az
nem működik együtt a parko-
lási fegyelem gyors visszaállí-
tásában.

Az ügyben elsőként Fe-
renczi Tibort, a City Parking
Group Kft. komáromi részle-
gének vezetőjét kerestük meg.
„Szeretném leszögezni, hogy
amíg nem született meg a pol-
gármester úr döntése a kerék-
bilincsek használatának letil-
tásáról, addig annak elriasztó
ereje volt. A többségnek,
amely tiszteletben tartotta a
fizetési kötelezettséget, nem
volt mitől félnie, viszont rosz-
szallóan vette tudomásul,
hogy míg ő becsületesen fizet,
addig mások fittyet hánynak
minden rendeletre. Mi telje-
sen ingyen a város rendelke-
zésére bocsájtottunk minden
technikai segítséget az ellen-
őrzéseket illetően, de most fél
éve teljesen „szélcsend” ural-
kodik. Igaz, ezzel némileg
csökkentek a költségeink, de a
másik oldalon rohamosan le-
csökkent a bevételünk is. A
szerződés megkötésekor ra-
gaszkodhattunk volna a fix
havi díjhoz szolgáltatásain-
kért, de ez egyoldalúan csak a
mi számunkra lett volna elő-

nyös, és ezt nem akartuk.
Ezért százalékarányos meg-
osztásban állapodtunk meg,
hogy mindkét fél egyformán
érezzen felelősséget a belváros
parkolási rendjéért. Ezzel
azonban olyan kiesés történt
bevételeinkben, amelynek
megtérítése nagyon komoly
problémákat okozhatna a vá-
rosi kasszának. Fontolgattuk
ezt a megoldást is, de végül
úgy döntöttünk, tárgyalni fo-
gunk a kérdésben. Mivel azon-
ban itt is, mint másutt, politi-
kai csatározások folynak az
önkormányzaton belül, nem
akartunk egyik pártnak sem
adut adni a kezébe. Nekünk a
mindenkori városvezetés a
partnerünk, elvből nem fog-
lalkozunk politikával. Négy
hónapig tartott, mire végre be-

jutottunk a városvezetéshez,
hogy megtárgyaljuk a parko-
lással összefüggő kérdéseket.
Az utóbbi három hétben
mintha elkezdődött volna
némi javulás az ellenőrzések-
kel kapcsolatban, de a rend
visszaállítása nem néhány
nap kérdése. Ha ez nem javul
tovább, fél éven belül teljesen
összeomlik a belvárosi parko-
lási rendszer, és ennek nagyon
komoly következményei lesz-
nek a város forgalmának
szempontjából. Az ellenőrzé-
sekkel kapcsolatban azonban
van egy másik tapasztalat is,
aminek nem örülünk. Egyre
több a panasz az ellenőrzése-
ket végző városi rendőrök el-
len, akik helyenként fölénye-

sen, sőt durván lépnek fel a
szabálysértők ellen. Ezt min-
denképpen a városnak kell
megoldania. Egy közös bizott-
ság felállításában egyeztünk
meg, amely szakmailag kidol-
gozza a későbbi teendőket
úgy, hogy senkinek ne sérül-
jenek az érdekei, de elsősor-
ban figyelembe véve a belvá-
ros közlekedési biztonságát” –
mondta el Ferenczi Tibor.

Arra a kérdésünkre, miként
pótolható a Kossuth téri kie-
sés, a következő választ kap-
tuk: „A Kossuth téren 180 par-
kolóhelyünk volt, köztük több
rezidenskártyával rendelkező
lakos is itt tudhatta bizton-
ságban gépkocsiját. Éppen
ezért, most elsősorban velük
szemben kell elnézőbbnek
lenniük a rend őreinek, hiszen

ők kifizették az évi parkolási
díjat, most pedig kénytelenek
olyan helyeken is parkolni,
ahol az egyébként nem meg-
engedett. Tudni kell, hogy a
majdani, új Kossuth téri par-
kolókban öt évig ingyenes lesz
a parkolás, mivel az uniós tá-
mogatással épült létesítmé-
nyeket nem lehet erre az idő-
futamra üzleti célokra hasz-
nálni, tehát nem lehet forrása
semmilyen bevételnek. Így
kénytelenek leszünk kibőví-
teni a belvárosi parkoló zónát,
de ennek megoldása a már
említett bizottság feladata
lesz” – véli a parkoló-társaság
vezetője.

Természetesen, megkérdez-
tük a városi hivatal illetékesét

is. A problémával közvetlenül
foglalkozó alpolgármester, No-
vák Béla foglalta össze a vá-
rosvezetés véleményét. „Mi
nem a kiesés szempontjából
tartjuk fontosnak a kérdés
gyors megoldását, hiszen azt
tudjuk pótolni más források-
ból is. Merőben más helyzet-
ben van a parkoló-társaság,
amely ugye kereskedelmi cég.
Nekünk elsődleges célunk a
belváros rendjének megőr-
zése. Mint ismeretes, a pol-
gármester nagyon helyesen el-
rendelte a kerékbilincsek hasz-
nálatának betiltását, mivel ma
is azt vallom, hogy ez jogba üt-
között, arról nem is beszélve,
hogy feleslegesen bosszan-
totta a polgárokat, sőt, durván
beavatkozott a magántulaj-
don, adott esetben a gépkocsi

Kibővítik a belvárosi
parkoló zónát?

használatába. Sajnos, nagyon
sokan azonban visszaéltek ez-
zel a döntéssel, gondolva,
hogy akkor már fizetni sem
kell a belvárosi parkolásért. Mi
ugyan felszólítottuk a városi
rendőrséget, hogy továbbra is
szigorúan ellenőrizze a parko-
lójegyek használatát, de ez saj-
nos nem következett be. Ami-
kor újabb felszólítás követke-
zett, az nem várt eredményt
hozott. Sajnos, meg kell mon-
danom, hogy rendőri túlka-
pásokkal találkoztunk, amikor
rendőreink egy része messze
túllépte hatáskörét. Nem csak
büntetni kell, lehet figyelmez-
tetni is, a legtöbb esetben en-
nek is megvan a hatása. Tu-
datosítani kell, hogy a polgá-
rok nem bűnözők, gyakran fi-
gyelmetlenségből is szabályt
sértenek, tehát nem minden
esetben a bírságolás az egyet-
len megoldás. Én ezúton is
elnézést kérek a városvezetés
nevében azoktól, akikkel

szemben városi rendőreink
nem a megfelelő hangnem-
ben és módon intézkedtek.
Ebben a kérdésben nagyon
gyors megoldást ígérhetek. A
másik kérdés, hogy a Kossuth
téri 180 parkolóhelyet pótolni
kell, hiszen ezeknek a gépko-
csiknak valahol helyet kell biz-
tosítani. Együttműködve az ál-
lami rendőrség közlekedés-
rendészetével azon dolgo-
zunk, hogy fel lehessen oldani
néhány tilalmat a Kossuth té-
ren, tehát ahol a járdaszéles-
ség megengedi, azokon is le-
hessen parkolni úgy, hogy
semmilyen veszély ne fenye-
gesse a közlekedést. Jelenleg a
Posta épületénél és a közeli
lakótömbök parkolóiban ala-
kulnak ki kellemetlen helyze-
tek, hiszen a gépkocsivezetők
nagy része érthető módon ott
szeretne parkolni, ahol ezért
nem kell fizetni. A Rozália
templom előtti térségben
meg már egyenesen veszély-
forrást is jelent a parkolás. A
megoldás tehát egyrészt a
zóna kibővítésében van, de er-
ről még most korai lenne nyi-
latkozni, másrészt a városi tö-
megközlekedést kell úgy
megoldanunk, hogy a külső
városrészekből ne érje meg
kocsival bejönni a belvárosba.
Tehát, időben és árban annak
úgy kell működnie, hogy elő-
nyösebb legyen a tömegköz-
lekedési eszközök használata.
Jelenleg ezen dolgozunk, a
közeljövőben polgárainak
már érezni fogják a változá-
sok pozitív eredményét” –
mondta el lapunknak Novák
Béla alpolgármester.

Böröczky József
A szerző felvételei

Az egyiknek kell ... ... a másiknak nem?

„A polgárok nem bűnözők, nem mindig
kell büntetni, lehet figyelmeztetni is.“
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... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

Komplex megoldás
• gépkocsik finanszírozása : újaké és használtaké,

személyautóké és teherautóké • Nem kérünk balesetbiztosítást.
A gépkocsikat használatuk idejétől függetlenül finanszírozzuk

• minimális finanszírozási összeg már 1 300 eurótól, maximális
összeg meghatározása nélkül • A törlesztés ideje az ügyfél

döntése szerint 6-72 hónap • Akontáció már 20 %-tól
• A kidolgozási illetéket beszámítjuk a törlesztés összegébe

• A hitelszerződés elintézése megvárásra a gépkocsi eladójánál

Első alkalommal szervezte meg a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Jókai
Mór alapiskola a Harmos Károly képzőmű-
vészeti alkotótábort.

Az egy hétre tervezett tábor vasárnap egy
előadással indított, ahol Harmos Károly élet-
útjáról hallgathattak meg beszámolót a tábor-
lakók.

A táborba olyan gyerekek jelentkezhettek,
akik már részt vettek valamelyik nemzetközi,
országos vagy regionális versenyen. A jelent-
kezők száma meghaladta a harmincötöt. Az or-
szág különböző részeiről jöttek, hogy még job-
ban elsajátítsák a képzőművészet minden csín-
ját-bínját. A tábor célja, hogy élményszerű vi-
zuális nevelésben részesítse az itt lakókat. A
foglalkozások témája: újszerű képzőművészeti
technikák megismerése és alkalmazása a vi-
zuális és képzőművészeti területeken. Olyan
képzőművészeti eljárásokat is megtanulhat-
tak, melyekre egyébként az iskolában soha-
sem adódna lehetőség. Kevésbé ismert tech-

nikákat is kipróbálhattak. A tehetséggondo-
zás a legfőbb szempont, tulajdonképpen azért
is jött létre ez a kezdeményezés. Az egésznapos
foglalkozások mellett gazdag program várta a
táborlakókat. Többek között a hét folyamán el-
látogattak Balatonfüredre, ahol megtekintették
a Jókai-villát, a Balaton-múzeumot és hajóki-
rándulás is szerepelt a programmenüben. Pén-
teken a tábor lakóinak alkotásaiból nyílt kiál-
lítás. -pint-

Nyitrán került megrendezésre az „Ismerd
meg a szlovák nyelvet“ országos ver-

seny döntője, amelyet az oktatási mi-
nisztérium a magyar tannyelvű alap-
iskolák tanulói számára hirdet meg.

A szervezők a verseny mellett min-
den évben igyekeznek a résztvevők
számára érdekes programot biztosí-
tani. Nem volt ez másképp most
sem. Mindjárt az első napon a ta-
nulók és az őket kísérő pedagógu-
sok az Andrej Bagar Színházban J.G.

Tajovský egyik legismertebb darabját
tekintették meg, ismert szlovák színé-

szek és színésznők közreműködésével,
ami felejthetetlen élményt nyújtott a részt-

vevőknek.
A következő nap a versenyről szólt. Erről már Márkuss Gab-

riella, a Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda tanulója beszélt, aki
a II. kategóriában (8. osztály) aranysávos minősítést (országos
első helyezést) ért el. „A verseny során négy feladatkört kellett
megoldani. Szövegmegértés mondatokban, szövegértő olva-
sás, 10 szóból értelmes mondatok összerakása, öt téma közül
kiválasztani egyet, s erről 5 percben beszélni. Már egyszer részt
vettem ezen versenyen, akkor hatodik helyezést értem el.
Azóta többet foglalkoztam a szlovák nyelv gyakorlásával, amit
elsőrban felkészítő pedagógusomnak, Lacza Nórának is kö-
szönhetek.“ (miriák)

A szerző felvétele

Felhívás
A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet közösen

meghirdette a 2011/2012-es tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények államilag
támogatott doktori képzésének népszerűsítésére kiírt pályázatát.

A pályázatot azon szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára hir-
dették meg, akik a 2011. évi doktori felvételi eljárásban nappali tagozatos képzésre jelentkeztek
és a felsőoktatási intézmény rangsorolása alapján a költségtérítéses PhD/DLA képzésre ke-
rültek besorolásra.

Pályázni a Szövetség a Közös Célokért 11 irodájában 2011. július 1-től beszerezhető, és az
internetről (www.martonaron.hu, www.balassi-intezet.hu illetve a www.szakc.sk) is le-
tölthető pályázati adatlapon lehet.

Ógyallai tanuló
aranyminősítése

Márkuss
Gabriella

Képzőművészeti alkotótábor
Komárom

Diplomaosztók a Selye János
Egyetem Gazdaságtudományi Karán

Folytatás az 1. oldalról
Az egyetem rektorhelyette-

sétől, Csiba Pétertől vehette
át oklevelét a legjobb diplo-
madolgozat írója Mgr. Vincze
Pál, és Rektori díjban része-
sült Mgr. Gyurán Ágnes, aki a
tanulmányok során a legjobb
eredményeket érte el évfolya-
mában, és számos szakmai
versenyen sikerrel képviselte
a Gazdaságtudományi Kart. A
kar Dékáni dicséretben része-
sítette azokat a hallgatókat,
akik kitüntetett eredménnyel
teljesítették tanulmányaikat
és az államvizsgákat, továbbá
azokat a végzetteket, akik kie-

melkedő színvonalú diplo-
madolgozatot írtak.

Július 4-én került sor az
alapképzés végzettjeinek dip-
lomaátadó ünnepségeire. 86
nappali tagozaton végzett és
58 levelezős abszolvens kapta
meg baccalaureátusi diplo-
máját Okenka Imre dékán-
tól, ezáltal jogosulttá vált a
Bc. cím használatára. Ez al-
kalommal is dékáni dicséret-
ben részesültek a legkiválóbb
hallgatók, köztük Bc. Nagy
Mónika, aki a legszínvonala-
sabb szakdolgozatot készí-
tette el a Közgazdaságtan és
vállalati menedzsment ta-

nulmányi program végzősei
közül.

Ezen a napon került sor a ri-
gorózus doktori diplomák át-
adására is. A sikeres védések és
rigorózus vizsga után négy vég-
zett kapta meg kisdoktori dip-
lomáját Doc. Tóth János rektor
úrtól, s jogosulttá vált ezáltal a
PhDr. titulus használatára.

A Gazdaságtudományi Kar
dékánja ünnepi beszédeiben
kiemelte a magyar nyelvű
képzés jelentőségét, és min-
den végzettnek további ered-
ményes tanulást, illetve a
szakmai életben való sikeres
érvényesülést kívánt. szi

Ezúton szeretnénk

kifejezni hálás

köszönetünket

Kamil Koníčeknek,

aki június 18-án

megmentette

Németh Robika

életét a komáromi

Rozália templomnál.

A Gulyás

és Ondrejčík család.
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Brigádmunkát ismerősök segítségével,
személyesen a munkaadónál kopogtatva,
munkaközvetítő irodán vagy akár interne-
ten keresztül lehet keresni. A jelenlegi gaz-
dasági helyzetbn viszont gyakran csupán a
keresgélés marad, mivel régióinkban kevés
idénymunka akad. A rövidtávú munkák
iránt a munkanélküliek részéről is nagy
az érdeklődés, így a jelentkezők száma jó-

val nagyobb, mint korábban volt.
Egy Szlovákia-szerte munkaköz-

vetítéssel foglalkozó cég komáromi
irodájának képviselője még júni-
usban arról számolt be, hogy járá-
sunkban bizony kevés brigádlehe-
tőség akad, s ez a helyzet július ele-
jére sem változott meg. Mivel kli-
enseiket főként az elektrotechni-
kai iparban és a gyártásban tudják
elhelyezni – a régióban kevés ad-
minisztratív munkalehetőség van
–, ezért a jelenlegi gyér kínálatot az
iroda munkatársa a nyári hóna-
pokban zajló üzemi szabadságok-
kal magyarázza.

Elmondása szerint a brigádra je-
lentkezők közt középiskolások,
egyetemisták, munkanélküliek
egyaránt vannak. A munka típusától s a cé-
gek igényétől függ, hogy az adott időpont-
ban éppen kire van szükség, viszont azt
tapasztalják, hogy a munkaadók például a
rövidebb távú munkák esetében a maga-
sabb végzettséggel rendelkezőket részese-
sítik előnyben.

A komáromi székhelyű, kimondottan
diákok számára brigádmunkát közvetítő
Ogre cég munkatársa sem számol be jó
hírről. Bencsik Tamás lapuknak elmondta,
hogy napjainkban bizony alig tudnak
munkát biztosítani regisztrált diák-ügyfe-
leiknek. A cég a Pozsony–Párkány–
Érsekújvár területet fedi le, ám ennek el-
lenére a cégek részéről kevés a munkakí-
nálat. Adatbázisuk segítségével azonban

igény esetén gyorsan biztosítani tudják az
adott cég által kért munkaerőt. „A brigád-
munka-kínálatot tekintve 2009-től tart a
kedvezőtlen helyzet. Idén február-március
környékén volt ugyan némi fellendülés,
ám jelenleg ismét visszaesett a munkakí-
nálat. Év vége felé talán javulás tapasztal-
ható majd“ – foglalta össze Bencsik Tamás
projektmenedzser.

Az Ogre többnyire 17 éves kortól
egészen a végzős egyetemistákig re-
gisztrálja a diákokat. Bencsik Ta-
más úgy tapasztalja, hogy a cégek
bizalmatlanok a 18 évnél fiatalabb
jelentkezőkkel szemben, úgy gon-
dolják, hogy még tapasztalatlanok,
ezért is nehéz e korosztály számára
munkát találni. Az Ogre legfőképp
gyártósori, kisegítő, illetve fizikai
munkát közvetít, de szükség ese-
tén akár a tolmács-fordító munka-
körre is tudnak megfelelő munka-
társat találni. Az Ogrenél a 16. élet-
évüket betöltött tanulók díjmente-
sen regisztrálhatnak, az iskolaláto-

gatásról szóló igazolásra
is szükség van.

Az Ogre és a hasonló
közvetítő cégek tulaj-
donképpen a diákok ér-
dekeit képviselik, s biz-
tosítják, hogy az elvég-
zett munkáért minden-
képpen megkapják a
bérüket.

A Deltának két diák-
lány foglalta össze a bri-
gádmunkával kapcsola-
tos tapasztalatait.

Csilla (18 éves) közép-
iskolás, idén az egyik fa-
lusi vendéglátóhelyen
dolgozik heti 2-3 alka-
lommal. A brigádot már
iskolaidő alatt elkezdte,
akkor hétvégenként

dolgozott, s tervei szerint szeptemberben a
tanulás mellett is folytatni szeretné a mun-
kát. Három éven keresztül újságkihordás-
sal kereste meg a zsebpénzét. Véleménye
szerint a kiszolgálás jóval nehezebb, hi-
szen sokat kell szaladgálni. Korán reggel
kell kezdeni, s az emberekkel is szót kell ér-
teni, ám anyagilag jobban megéri ezt a
munkát végezni.

Lucának (19 éves) eddig még nem sike-
rült idénymunkát találnia. Tapasztalata
szerint a környékbeli fürdőkben egyrészt
kevés embert vesznek fel, másrészt sok a
jelentkező, ráadásul több helyen azokat ré-
szesítik előnyben, akik már tavaly is ott
dolgoztak.

(földes)

Gyér kínálat
a brigádmunkák terén
A nyári szünidőre a diákok jórésze brigádmunka után néz. Az idénymunkával a fia-
talok némi zsebpénzt tudnak összegyűjteni, s nem utolsósorban tapasztalatra te-
hetnek szert. Míg a középiskolások legfeljebb két hónapot tudnak elvállalni, addig
az egyetemisták akár 3-4 hónapra is leköthetik magukat egy-egy munkaadónál. Leg-
gyakrabban a vendéglátóhelyeken, büfékben tudnak elhelyezkedni, de az áruházak
is gyakran alkalmaznak pénztárosi munkakörben brigádosokat. Aki bírja a fizikai
munkát, az térségünkben mezőgazdasági munkavégzésre is találhat lehetőséget. Van-
nak, akik nem elégednek meg a hazai lehetőségekkel, s külföldön próbálnak sze-
rencsét, ebben az esetben azonban elengedhetetlen az idegennyelv-tudás.

Megkezdődött Dél-Komá-
romban, az Igmándi erőd-

ben az Asterix és Obelix - Isten
óvja Britanniát című francia já-
tékfilm forgatása, Gérard De-
pardieu - Obelix, Catherine De-
neuve – az angol királynő es
Eduard Baer - Asterix főszerep-
lésével. Egész májusban félszáz
munkás építette a díszletet a
film leghosszabb jelenetéhez, ami egy rögbi mérkőzés egy ókori aré-
nában. Ehhez a jelenethez az erődöt tartották a legmegfelelőbb hely-
színnek. A forgatáshoz több mint 800 Komárom környéki statisztát is
felvettek, akikkel két hétig fog együtt dolgozni a stáb. A filmet 3D-ben
forgatják és 2012. október 17-en mutatjak be Franciaorszagban, a film
összköltsége 50 millió euró körül lesz. A forgatáson a Delta munkatársa
is jelen van. gp

Asterix és Obelix
Dél-Komáromban

Július 4-én ünnepelte 18. születésnapját

Mohoš Réka,
július 16-án ünnepli

14. születésnapját

Mohoš Kristína
Marcelházán.

Szívből köszöntik őket: anya, apa, Varga mama és
papa, Peti, Nóri, Kati, Melinda, Mohoš mama és
papa, Pityu, Éva és unokatestvéreik: Regina, Hen-
rietta és Attila.



1,0 liter alatt Fiat 0.9 Twinair S2 benzin, turbó 85 LE

1,0-1,4 liter Volkswagen 1.4 TSI S4 benzin, közv.
befecskendezés,turbó+kompresszor 140-185 LE

1,4-1,8 liter BMW-PSA 1.6 Turbo S4 benzin, közvetlen
befecskendezés, turbó 150-211 LE

1,8-2,0 liter BMW 2.0 D S4 dízel, közvetlen
befecskendezés, turbó 204 LE

2,0-2,5 liter Audi 2.5 TFSI S5, benzin, közvetlen
befecskendezés, turbó 340 LE

2,0-3,0 liter BMW 3.0 Twin Turbo S6, benzin, közvetlen
befecskendezés, turbó 320 LE

3,0-4,0 liter BMW 4.0 V8 V8, benzin 420 LE

4,0 liter felett Ferrari 4.5 V8 V8, benzin, közvetlen
befecskendezés 570 LE

A legjobb sportmotor Ferrari 4.5 V8 V8, benzin, közvetlen
befecskendezés 570 LE

A legtisztább üzemű
"zöld" motor Fiat 0.9 Twinair S2 benzin, turbó 85 LE

A legjobb új motor Fiat 0.9 Twinair S2 benzin, turbó 85 LE

Az Év Motorja 2011-ben Fiat 0.9 Twinair S2 benzin, turbó 85 LE
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Fiat-, BMW- és Ferrari-motorok
a csúcson
Egy rangos szakmai társaság
– konkrétan egy autós újság-
írókból és autótechnikai
szakembereiből álló 76 tagú
világzsűri – 1999 óta min-
den évben rangsorolja a leg-
jobb személygépkocsi-moto-
rokat. Nyolc hengerűrtarta-
lom-kategóriában osztanak
díjat, és megválasztják a leg-
jobb „zöld” (értsd: környe-
zetbarát) motort, a legjobb
sportmotort, valamint az év
legértékesebb újdonságát is.

Az abszolút elsőséget idén
a Fiat 875 cm3-es, kéthengeres,
Twinair elnevezésű benzinese
érdemelte ki. Méretosztály-
ában is nyert, ráadásul a leg-
tisztább üzemű motornak, va-
lamint az év legjobb új mo-

torjának járó díjat is besöpörte.
A ma csak 85 lóerős, turbós
változatban készülő, de hama-
rosan 65, illetve 105 lovas ver-

zióban is piacra lépő kisgép a
Fiat 500-asban debütált, de a
tervek szerint nagyobb model-
lekben is megjelenik, már a
közeljövőben. Sőt, ez a motor-
család adja majd a Fiat hibrid
hajtásláncának alapját.

Az idei verseny ezzel együtt
a BMW nyomasztó fölényé-
nek jegyében zajlott: a bajo-
rok 4 kategóriában nyertek.
Szép sikernek számít a Ferrari
2 győzelme is. A részletes
eredménylistát lásd a táblá-
zatban. Vas Gyula

Itt a nyár, sokan ter-
vezik a nyaralást. Van
aki két keréken sze-
retne hosszú túrá-
kon tekerni, mások
autóval indulnak út-
nak, viszont maguk-
kal szeretnék vinni a
kedvenc bringájukat is. Ez
nagyon praktikus lehet, hi-
szen a vakáció helyszínén már brin-
gával tudnak közlekedni, illetve több helyi kirándulást csi-
nálni. De itt a nagy dilemma, hogyan oldjuk meg a bringák
szállítását?

Az ideális esetben akkora autóval rendelkezünk, hogy a csa-
ládon és a poggyászon kívül a bringák is beférnek. Ez az eset
azonban eléggé ritka.

A személyautó tulajdonosoknak két választásuk van: a tetőre
erősítve vagy a kocsi mögé akasztva szállítják a bringákat.
Mindkét megoldás manapság kivitelezhető, de mindegyiknél
más-más szempontra kell odafigyelni.

A tetőre rögzített bringatartóknál fontos, hogy masszívak,
strapabírók legyenek, stabilan tartsák a bringát és közben ne
sértsék meg azt. Éppen ezért javasolt elfelejteni a mindenféle
„akciós”, főleg nagyáruházakban kapható tartókat. Ezek mi-
nősége igencsak megkérdőjelezhető.

A tetőn kétféle módon szállíthatunk. Leggyakoribb az, ami-
kor két keréken állnak és a vázuk két karral van rögzítve. Rit-
kábban fordul elő, amikor a bringák első kerék nélkül „utaz-
nak”. Így sokkal stabilabbak és a légellenállásuk is kisebb.
Mindkét esetben érdemes a bringáról leszerelni a nyerget.

Nyáron a repkedő rovarokkal is számolni kell, mert úgy,
mint a szélvédőre, a bringákra is rátapadnak. Ez a hátul szállí-
tott bringák esetében kevésbé jelentős.

A hátsó biciklitartóknak is két változata létezik: - a hátsó aj-
tóra, illetve a vonóhorogra akasztható. Mindkét típusnál 2-3
bringa szállítása ajánlott. Itt a bringák egymásnak szembe van-
nak felakasztva, ezért a kocsi mindkét oldalán kilóg a bringa ke-
rekéből egy kisebb darab. Ezzel a sofőrnek számolnia kell! Ar-
ról sem szabad megfeledkezni, hogy az autó rendszámtáblájá-
nak szabadnak, olvashatónak kell maradnia. A vonóhorogra
akasztható verziónál a rendszámtáblát át kell teljesen szerelni.

Kovács Kamill
www.piko-bike.sk

Néhány jótanács a kerékpárosoknak - 8.

Hogyan szállítsam a bringát?

Július 1-jétől változott a közúti közlekedési sza-
bályszegések bírságolási rendszere Magyarorszá-
gon, egyes szabályszegések szigorúbb elbírálás
alá esnek.

A legjelentősebb változás, a gyorshajtás, a bizton-
sági öv használatának elmulasztása, a tilos jelzésen
történő áthaladás, és ittas vezetés esetén a járművet
vissza lehet tartani a bírság megfizetéséig. Ez a visz-
szatartás azt jelenti, hogy a hatóság elveszi a for-
galmi engedélyt. Szintén visszatartható a jármű ak-
kor, ha az ellenőrzés során kiderül: a jármű üzem-

bentartójának van közigazgatási bírság tartozása.
Nem lehet azonban visszatartani járművet, ha va-

laki magyarországi bejelentett lakcímmel és érvé-
nyes adószámmal, adóazonosító jellel rendelkezik,
így a rendőrség azt reméli, hogy ezek miatt a ren-
delkezések miatt elsősorban a külföldi hatósági jel-
zéssel ellátott gépjárművekkel elkövetett szabály-
szegések száma fog csökkenni.

Az Európai Parlament a közeljövőben várhatóan
elfogadja azt a tervezetet, amely lehetővé teszi a tag-
államok közti adatcserét, így a rendőrség jogosult

Magyarországi szigorítás – magasabb bírságok lesz külföldi szabályszegő esetén is adatot kérni a
nyilvántartásokból.

Az új érvényes szabályozás szigorúbban bírálja el a
gyorshajtást és a biztonsági övek használatát. Denisa
Baloghová szlovák rendőrségi szóvivő közölte, ezekért
a szabálysértésekért 10 ezer forinttól (kb. 38 euró) 300
ezer forintig (1125 euró) terjedő helyszíni bírság ró-
ható ki, eddig 20 ezer forint volt a plafon.

Magyarországon lakott területen 50 km/órás, azon
kívül 90 km/órás, míg autópályán 130 kilométeres
óránkénti sebességgel lehet haladni. Az autósoknak
lakott területen kívül kötelezően bekapcsolt fények-
kel kell közlekedniük, a biztonsági övek használata a
sofőrnek és minden utasnak kötelező. (b)
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Kiváló eredményeket elért diákokat és felkészítő
pedagógusaikat tüntetett ki a nagymegyeri ön-
kormányzat.

A fiatalok a tanulmányi versenyeken kívül, kultu-
rális eseményeken is képviselték nagy sikerrel a vá-
ros iskoláit, tanintézményeit s egyszersmind a tele-
pülést is. A művelődési otthon színháztermében jú-
nius 28-án megtartott ünnepélyes találkozón Nagy-
megyer polgármestere, Néveri Sándor a kitüntetett
tanulóknak egy-egy könyvvásárlási utalványt és ok-
levelet adott át, a felkészítő pedagógusoknak pedig
egy-egy szál virággal köszönte meg munkájukat.

K.Z.

A fürdőt üzemeltető városi tulaj-
donú Termál Kft. céget a két ügyve-
zető igazgató mellett ezentúl egy
prokurista is képviselni fogja. A plé-
num tegnapi ülésén hosszas vita
után ilyen értelemben öntötte ha-
tározatba Néveri Sándor (MKP) pol-
gármester javaslatát.

A legfontosabb napirendi pont tár-
gyalásakor a kft. felügyelő bizottságá-
nak elnöke, Bartalos Árpád kifejtette,
hogy az ügyvezető köteles a tulajdo-
nosoknak, ebben az esetben az önkor-
mányzatnak, annak polgármesterének
és a képviselő-testületetnek is beszá-
molni a cégben zajló történésekről. A
vita kiváltó oka az volt, hogy egy júni-
usi ellenőrzés során kiderült, a Termál
Kft. a plénum által korábban jóváha-
gyott mintegy 911 ezer eurós lízinget
végül 1 millió eurós kölcsön formájá-
ban vette fel a banktól, továbbá a cég
két esetben is vett fel rövid lejáratú hi-
telt, 200 ezer eurót áfa-törlesztésre,

majd egy újabb 200 ezer eurós hitel-
csomagot pedig üzemeltetési költsé-
gekre, amelyekről szintén nem értesí-
tették az önkormányzatot. A polgár-
mester nyíltan kimondta: „Nem bír-
ják a jelenlegi ügyvezetők a bizalma-
mat“. Majd a képviselők felé egy
javaslattal állt elő, hogy a két ügyve-
zető, Dobis Ildikó képviselő és Mi-
kóczy Dénes ilyen irányú döntéseit el-
lenőrizni tudják a jövőben. Ezért egy
prokuristát javasolt Gulyás Éva, az ön-
kormányzat jogászának személyében a
két ügyvezető mellé megszavazni.

A polgármester kifejtette, hogy ez
egy kompromisszumos megoldás a ki-
alakult helyzetre, más esetben vissza-
hívja funkciójukból a két ügyvezetőt.
Képviselői kérdésre, hogy a cégveze-
tők az említett lízing áttranszformálá-
sáról és a felvett, rövid lejáratú hite-
lekről miért nem értesítették a pol-
gármestert és a testületet, Dobis Ildikó
ügyvezető igazgató elmondta, hogy a
kialakult pénzügyi helyzet gyors keze-
lése érdekében: „Ez volt az optimális

megoldás részünkről, nem akartuk a
testületet terhelni“, valamint azt is
megjegyezte: „Soha nem is akartunk
ártani, és nem is ártottunk a városi va-
gyonnak“. A művelődési otthonban
megtartott plénumon a képviselők vé-
gül megszavazták a prokurista szemé-
lyét, ezentúl az ő, illetve az egyik ügyve-
zető aláírása szükségeltetik a cég dön-
téseinél. Gulyás Éva jogász a jelenlegi
választási időszak, 2014 végéig tölti be
ezt a funkciót. Az elfogadott határozat

szerint a változtatást a cégbírósági be-
jegyzésben azonnal meg kell tennie az
ügyvezetőknek. Dobis László képviselő
idevágó javaslatát is elfogadták, mi-
szerint a város főellenőre havi rend-
szerességgel tájékoztassa a testületet a
Termál Kft. helyzetéről, illetve a cég
nélkülözhető pénzeszközeit havonta
utalják át az önkormányzat tartalék-
alapjába.

Kép és szöveg:
Kovács Zoltán

Jutalom a kitűnő munkáért

Megszavazták a prokurista személyét

Nagymegyer

Nagymegyer

Remek kikapcsolódást ígér
a hétvége a csallóközi für-
dővárosban, hiszen július

16-17-én újra megrendezik a
Nagymegyeri Kézműves Vásárt
és Lovas Napokat, a gazdag prog-
rammal jelentkező eseményso-
rozat helyszíne most is a Plau-
ter-kúria. Mindkét napon lesz
népi iparművészek kirakodóvá-
sára és bemutatója. A kézműves
soron helyet kapnak olyan mes-
terek, mint a szalmakalap-ké-
szítő, rongyszőnyegfonó, agya-
gozó, nemezelő, ékszerész, ko-
vácsmester, kosárfonó, halász-
mester, keramikus, sajtkészítő.
Szombaton már délelőtt tíztől,
vasárnap 11 órától várják egész
nap az érdeklődőket. A gyere-
kekre különféle kézműves fog-
lalkozások, íjászat, lovaglás vár.
Az érdeklődők őshonos álla-
tokat, racka juhot, kecskét, sza-

marat, libát, kacsát, tyúkot is lát-
hatnak, ezen felül a szombati
programban hagyományos man-
galica disznóölést is végigkövet-
hetnek az eseményre kilátoga-
tók. Népi együttesek bemutató-
ján kívül rock- és blueszeneka-
rok is zenélnek majd. A kétna-

pos kínálatban találunk főzőver-
senyt, fogathajtó-versenyt és
western show-t, valamint erőlo-
vas bemutatót is. Szombaton
este utcabál szórakoztatja a nagy-
érdeműt.

Kép és szöveg:
Kovács Zoltán

Búcs

Szent István-napi
Kulturális Napok
A Csemadok búcsi alapszervezete amatőr
rockzenekarok és színjátszó csoportok je-
lentkezését várja az 1. Búcsi Szent István-
napi Kulturális Napok keretén belül meg-
rendezésre kerülő Amatőr Rockzenei és Szín-
játszó Fesztiválra, amelynek kezdési idő-
pontja 2011. augusztus 19-én 18,00, 20-án
8,00 óra.

Helyszín a tó melletti szabadtéri színpad,
kedvezőtlen időjárás esetén a Vintop Karkó
Panzió. Grajszkiné Szabó Szilvia, a Csemadok
alapszervezetének elnöke elmondta: pénteken
(19-én) az amatőr rockzenekarok fellépésére
kerül sor, míg szombaton (20-án) a program
reggel 8.00 órakor halászléfőző versennyel in-
dul, majd népi játékokra és kézműves foglal-
kozásokra, halászlé- és borkóstolóra, a főzőver-
seny kiértékelésére kerül sor. Délután 15 órától
kezdődik az amatőr színjátszók bemutatko-
zása. 18,00 órától koszorúzás és megemlékezés
a Szent István parkban, 20 órától nosztalgia és
retró buli „Tóparti retro parti“ címmel, éjfelkor
tűzijátékkal ér véget a kétnapos rendezvény.

A fesztivál célja: lehetőséget adni a külön-
böző régiókban működő amatőr rockzeneka-
rok és színjátszó csoportok bemutatkozására,
ill. szakmai továbbfejlődésére, valamint a ze-
nekarok és színjátszók népszerűsítése. Amatőr
rockegyüttesek és színjátszó csoportok jelent-
kezését várják korhatár nélkül. Csoportonkénti
max. műsoridő 30 perc.

A fellépőknek egyszeri térítésmentes étke-
zést és üdítőt biztosítanak a rendezők. Társ-
szervező: a Búcsi Felvidéki Rock Színház.

Jelentkezési határidő: 2011. július 15.
Visszajelzés (a csoport rövid bemutatkozásával)
a következő (e-mail) címre: e-mail:
csemadok.bucs@gmail.com. Információ:
Grajszkiné Szabó Szilvia 0907 74 15 04.

(miriák)

Lovas napok a
hagyományápolás jegyében

„Nem bírják a jelenlegi ügyvezetők a bizalmamat“

A fogathajtók tavalyi felvonulása a városban



A Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműkö-
dési Program (2007-2013) a negyedik pályázati felhívását hir-
dette meg június 23-án, amelynek célja, hogy hozzájáruljon a
magyar-szlovák határtérség integrációjához gazdasági, hu-
mán, környezetvédelmi és közlekedési szempontból, vala-
mint elősegítse a közös helyi és térségi határon átnyúló kez-
deményezések felszínre kerülését. Az Európai Bizottság, a
Közös Irányító Hatóság, a VÁTI Kht., a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség, valamint Pozsonyból a Mezőgadasági és Vidék-
fejlesztési Minisztérium egy-egy képviselője tájékoztatta a
megjelenteket a pályázati felhívás tartalmáról.

Rongálni mindenki tud,
építeni annál keveseb-
ben – tartja magát már

évszázadók óta a mondás. Saj-
nos ezt „tarthatták be“ azok,
akik nemrégen megrongálták
a megyercsi játszótér egyik
csúszdáját, mely veszélyessé
vált, emiatt az önkormányzat
eltávolította azt. Az egyik
anyuka hívta fel az önkor-
mányzat figyelmét a vandál
cselekedetre. A játszótéri fahíd
háttámláját obszcén, szemé-
remsértő feliratokkal illették.
Természetesen a tettesek kilé-
tét eddig homály fedi, bár az
ilyen esetek nagy részében a végén
minden kiderül, az is, kik vandálkodtak.

A játszótér környékén lakóházak garma-
dája terül el. Könnyen lehet, hogy valaki vagy valakik láttak
egyéneket, akik ezt a játszótéri rombolást véghez vitték. Bizonyos,
hogy nem kis zajjal járt, főleg a csúszda megkárosítása. A me-
gyercsi emberek összetartóak, ezért is bízhatunk abban, hogy idő-
vel az elkövetők is előkerülnek. Vandálok minden társadalom-
ban „tevékenykednek”. Kiszűrni szinte lehetetlen, de ha tetten
érik őket, komoly pénzbüntetésre számíthatnak, és talán ezáltal
egy időre felhagynak majd az effajta „szórakozással”. -pint-

Fotó: Kürthy Helena
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Megyercs

A program negyedik pályá-
zatán 50 millió eurós keret áll
rendelkezésre a két ország
összefogását célzó pályáza-
tokra - jelentette be Márkus
Ferenc, HUSK Közös Techni-
kai Titkárság Igazgató. A beje-
lentéssel egybekötve tablókon
jelentek meg az előző három
pályázat sikeres projektjei.

Pályázni különféle területe-
ken lehet. A hangsúly az
együttműködésen van. A lé-
nyeg az, hogy a projekt hatá-
ron átnyúló együttműködést
biztosítson. Bizonyos esetek-
ben akár 90-100 százalékos tá-
mogatást is el lehet érni. Az
esztergomi rendezvényen a
szórakoztató műsoroknak kö-
szönhetően a lakosok is be-
pillantást kaptak a program
részleteibe. A Magyarország–
Szlovákia Határon Átnyúló
Együtműködési Program ne-
gyedik pályázati felhívására

A XV. Hídverő Napok ünne-
pélyes megnyitójára hagyo-
mányosan Neszmélyen ke-
rült sor. Az ünnepség a Híd-
verő Társulás falvai zászló-
vivőinek bevonulásával,
majd a Himnusz éneklésé-
vel kezdődött.

A hídverő települések kül-
döttségét Janovics István
neszmélyi polgármester kö-
szöntötte elsőként. Majd Po-
povics György, a Komárom-

Esztergom megyei közgyűlés
elnöke a kettészakított, vagy
kényszerűségből más ország
polgárává vált családok szo-
morú sorsáról beszélt. A Híd-
verő Napok rendezvényei ak-
kor is és mai is a szeretet, az
összetartozás érzését erősí-
tették és erősítik. Michl Jó-
zsef, Tata polgármestere, a
Tatai Kistérségi Társulás el-
nöke, parlamenti képviselő
köszöntőjében utalt arra a
szomorú tényre, hogy Uk-

rajna mellett éppen Szlová-
kia utasítja el leghatározot-

tabban a kettős állampolgár-
ság gondolatát. Dr. Szőllősy
Ferenc, Dél-Komárom címze-
tes főjegyzője a magyar nem-
zeti közösséget erősítő ren-
dezvényként említette a Híd-
verő Napokat.

A felvidéki hídverő tele-
pülések nevében Pat község
polgármestere, dr. Szabó
Olga emlékezett a minden-
napos harcra, amelyet akkor
is és most is folytatnunk kel-
lett magyarságunk megőrzé-
séért. Bánhidi Vajk, az esz-

Esztergomban meghirdették a határon átnyúló
együttműködési pályázatot

október végéig lehet jelent-
kezni.

Andrea Rajčaková, a Szlo-
vák Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Minisztérium Ha-
táron Átnyúló Programok osz-
tályának vezetője a rendezvé-
nyen elmondta: ez a program
a határ menti térségekben
pénzügyi és szakmai segítsé-
get nyújtva bátorítja a civil, az
önkormányzati és az üzleti
szektorok innovatív fejlesztési

kezdeményezéseit. A program
a régió közös jellemzőire és
szükségleteire reagálva közös,
határokon átívelő programo-
kat és projekteket valósít meg.
Célja a társadalmi tudatosság,
szerepvállalás és összetarto-
zás, a regionális érték- és
identtitástudat erősítése.

A pályázati lehetőség rész-
letei megtalálhatók a program
honlapján. http://www.husk-
cbc.eu/ Miriák Ferenc

Hídverő Napok – a szeretet és az összetaVandálok
Neszmély-Karva
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„Ajándék vagy nekünk, drága kicsi csillagunk,
A legszebb, mit az élettől valaha kaptunk.
Kívánjuk, hogy gyermekkorod felhőtlen legyen.
Életednek minden perce boldogságban teljen.“
Július 16-án ünnepli 2. születésnapját

Pifkó Olivér Búcson.
Boldog születésnapot kívánnak: anya, apa,
búcsi nagyszülők, zsitvatői nagyszülők, du-

namocsi dédik, né-
néid, bátyáid és
unokatestvéreid
Levente és Félix.
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Nagykeszi

A nyugdíjasok a helyi önkormányzat segítségével egy új he-
lyen kaptak lehetőséget a rendszeres találkozók lebonyolí-
tására.

Varga Margit, a szervezet vezetőnője lapunknak elmondta,
hogy igen agilis társaságról van szó. Rendszeresen minden má-
sodik héten összejönnek, ez létszámban 20 -25 személyt jelent.
A klubtevékenység főleg a beszélgetésekre orientálódik, de
tartottak már termékbemutatókat is. A közös élményeket ki-
rándulásokkal is gazdagítják. Nagykeszi község nagyobb ren-
dezvényeiből is kiveszik részüket. Legutóbb a falunapon sü-
töttek, főztek. A nyugdíjasklub munkáját öttagú vezetőség irá-
nyítja, akik közösen beszélik meg a problémákat, és ugyanez a
vezetőség dönt a különböző ötletek megvalósításáról is. Lám
egy kis összefogással, jó szervezéssel értékes, tartalmas közeg
jöhet létre, és működhet. Nem kellenek hozzá nagy dolgok,
csak egy kis jóakarat és tenni akarás minden részről. -pint-

Fotó: Ferusz Renáta

Jótékonykodtak

Régiónkban már több helyen szerveztek
különböző gyűjtéseket, melyek elsődle-
ges célja a segítségnyújtás. Az elmúlt hé-

ten Megyercs község is bekapcsolódott ebbe a
jótékonysági akcióba. Egy cseh nonprofit egy-
házi társaság kereste meg a helyi önkor-
mányzatot, és kérte, hogy ha tudnak, segítse-
nek használt ruhák gyűjtésében. A falu lako-
sai közül többen vettek részt az akcióban, me-
lyet a Községi Hivatalban bonyolítottak le.
Egyre-másra hozták a használt ruhaneműket,
ágyneműt, női és férfi nyári illetve téli ruhá-
zatokat. A megyercsiek adakozó kedve közel
100 tele zsákban nyilvánult meg. A helyiek
még jól emlékszenek arra, amikor az 1965-ös
árvíz idején sok-sok segítséget kaptak külön-
böző helyekről, és úgy gondolták, itt az ideje,
hogy most ők segítsenek másokon. -pint-

rtozás ereje
tergomi Temesvári Pelbárt
Ferences Gimnázium törté-
nelem szakos tanára elő-
adását hallhatták a jelenlé-
vők. Majd Izsa polgármes-
tere, Domin István az ér-
deklődők figyelmébe aján-
lotta a falu jellegzetes
népviseletét megörőkítő ki-
állítást. Végül Szvorák Kata-
lin és Tóth Zsóka előadásá-
val zárult a XV. Hídverő Na-
pok ünnepélyes megnyi-
tója.

Szombaton Neszmélyen a
Millecentenáriumi parkban
felvonulással folytatódott a
rendezvény. A kopjafa ko-
szorúzása, majd a népi
együttesek, éneklőcsopor-
tok fellépése után este ez-
úttal nem mécses hajó, ha-
nem mécsesúsztatás volt a
Dunán.

A Hídverő Napok rendez-
vénysorozata Karván és Du-
namocson is folytatódott.
Karván ezúttal is a Duna-
parton került sor az ünnep-
ségre. Ebből az alkalomból
az IFI klubban Valkó János
párkányi fotoművész a
„Híd, ami összeköt” című
fotókiállítását tekinthették
meg a Mária-Valéria híd új-
jáépítésének 10. évfordulója
alkalmából. A kultúrmű-
sorban felléptek: Kovács
Anna, a helyi Hagyomá-
nyőrzők, Virág Cyntia, ifj.
Ropog José.

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

Rendszeresen
összejönnek

Megyercs

A Young Men's Christian As-
sociation (YMCA) és testvér-
szervezete egy világméretű
mozgalom több mint 45 mil-
lió fővel. Magyar fordítás-
ban: Fiatalok Keresztény
Egyesülete. A szervezet célja
az volt, hogy a keresztény el-
veket a gyakorlatban is meg-
valósítsa. Három alapelvük
az "egészséges szellem,
egészséges elme és egészsé-
ges test". A szervezet min-
denki számára nyitott, kor-
tól, nemtől, társadalmi il-
letve vallási hovatartozástól
függetlenül.

Naszvadon 1996-ban ala-
kult meg a Keresztény Ifjúsági
Egyesület (YMCA). Tevékeny-
ségükbe megközelítőleg 130
tag, 6-tól 25 éves korig kap-
csolódik be. A társulás első-
sorban a sportolási aktivitásra
összpontosítja tevékenységét,
de előnyben részesítik az

olyan megelőzési tevékenysé-
get is, amelyek károsan befo-
lyásolják a gyermek lelki
életét, egészségét és fejlődési
irányát. „Az éves programok
kialakításában figyelembe
vesszük a tagok ötleteit, el-
képzeléseit. A karitatív tevé-
kenységen kívül az egyesület
fontosnak tartja, hogy tagjai
számára rendszeres közösségi-
kulturális programokat nyújt-
son. Ennek keretében gyak-
ran szervezünk kirándu-
lásokat. Napjainkban
négy klubban – M
klub (28 tag) 6-12
éves korig, Reset
klub (50 tag)13-25,
Aerobic klub (10 tag)

10-20 év között és a sportklub
(38 tag) 10–től 15 éves korig te-
vékenykedünk“ – nyilatkozta
Alžbeta Maglodská, a szerve-
zet ügyintézője.

Ezen kívül rendszeresen
szerveznek nyári táborokat,
angol nyelvi tanfolyamot
amerikai előadókkal, koncer-
teket, különböző hétvégi ren-
dezvényeket. (miriák)

Képarchívum

Tizenötéves a Fiatalok Keresztény Egyesülete (YMCA)
Naszvad
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A hetényi alapiskolában a
színjátszás nem újkeletű do-
log. Már a hetvenes években
is tartottak előadásokat az
iskola diákjai az akkor épült
kultúrházban, s fellépéseik
az ügyes, tenniakaró, tehet-
séges diákoknak és pedagó-
gusaiknak köszönhetően
mindig nagy sikert arattak.

Ilyen múlttal nem csoda,
hogy az iskola évek óta két
színjátszókört működtet. Az
alsó tagozatosok általában
mesékkel készülnek. A felső-
sök kamaszkorához inkább a
komédiák illenek, nem kí-
mélnek senkit a darabjaik-
ban. A tavalyi „Kire ütött ez a
gyerek?" című tinikomédiá-
jukban pontosan bemutat-
ták, milyenek a tanárok, mi-
lyenek a szülők, vagyis az ösz-
szes felnőtt és kistestvér. Per-
sze a maguk hibáit sem fél-
nek kipellengérezni.

Idén a kisebbek csoportja, a
Gólyaláb jutott el a színjátszók
országos versenyére, a Duna
Menti Tavaszra egy Lázár Er-
vin mesével. A címszereplő
Hapci király (megformálásá-
ért Lucza Levente díjat kapott)
minden tüsszentőt kitolon-
coltat az országból. Ám egy-

szer ő is tüsszent, és senki
sem tudja, most mi lesz. A
náthaválságot - ki más?- az
udvari bolond (szintén díja-
zott Gál Réka) oldja meg. Az
előadásban masíroznak csá-
kós katonák, akik olykor hír-
vivők, olykor náthakomman-
dósok, olykor pedig a "Balra
át!"-nál fejükkel összekoccanó,
kétballábas bakák. De pipis-
kednek szép udvarhölgyek is
ragyogó szoknyában, gyön-
gyös pártában, akik a követ-
kező jelenetben kendős pa-
rasztasszonyként gereblyéz-
nek, kecskét fejnek, palántáz-
nak, fölpofozzák a szemtelen
kicsihuszárt, vagy szempil-
lantás alatt átöltözve javas-
asszonyként, kuruzslóként
gyógyítják a királyt. Termé-
szetesen minden jóra fordul -

ez alkalommal nem csak a
mesében, hiszen a Gólyaláb
produkciója aranysávos mi-
nősítést kapott az idei Duna
Menti Tavaszon, tetejében el-
nyerte a gyerekzsűri díját is.

A rendezői díjjal hazatérő
Kotiers Éva tanító néni ezt
mondja a csoportjáról:
„Ügyes, tehetséges gyerekek-
kel, jó történettel könnyű dol-
gozni. A csoporttagok nagyon
sok ötlettel álltak elő, a leg-
több be is került az előadásba.
Nagyon ügyeltünk a szép, ért-
hető beszédre, az arcjátékra,
mozgásra, a gyorsan cserél-
hető kosztümökre, kellékekre.
A dunaszerdahelyi sikerünk-
nek, díjainknak nagyon örü-
lünk.“

Miriák Ferenc
Rancsó Andrea felvétele

A Gólyaláb sikeréről
Hetény

Hetény

www. HORMI .sk

AKCIA ! 15 eur
Vysokokvalitná pracovná obuv
celokožená s ocelovou špicou a planžetou

Predaj ochranných pracovných pomôcok
Vážsky most 38, Komárno
(Areál stráženého parkoviska )
kontakt: 0905 327 273

3 m3-es, 5 m3-es
és 8 m3-es konténerek

közületeknek
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

NAKOR, s.r.o., tel.: 0917 430 667

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder,

homok szállítása
• Ipari hulladékok

A hűvösebb idő ellenére
szép számű érdeklődő előtt
került sor az Amatőr Ván-
dor Western-verseny meg-
rendezésére. Az Ógyallai
Western és Lovak Barátai
Polgári Társulás rendezésé-
ben megtartott „Bagotai

Patkó“ elnevezésű verse-
nyen 43 lovas mérte össze
ügyességét szlalomban és
hordókerülésben. A junior
kategóriában 15, a felnőtt-
ben 21 és a profi kategóriá-
ban 7 versenyző indult. A
verseny hitelességét három
kiváló bíró – a nyitrai Vilo
Dudáš, a topoľčianky-i Pe-
ter Lach és Ľuboš Pú-
chovský, Dunaradvány pol-
gármestere – látta el.

A juniorok versenyében a
szlalom kategóriában a győ-
zelmet a bagotai Miriam Ba-
loghová szerezte meg, meg-
előzve az ímelyi Itató farm
versenyezőjét, Ráchel Huss-
man és a Múcska farm ver-
senyzőjét, Múcska Gergőt. A

hordókerülés kategóriában is
hazai győzelem született Mi-
riam Baloghová jóvoltából. A
második helyen is hazai ver-
senyző, Misel Túróczy végzett,
míg a harmadik helyen Sona
Púchovská, az M-klub Briežky
versenyzője lett.

A felnőttek szlalom kategó-
riáját Fazekas Barbara, a Má-
csik farm versenyzője nyerte,
a második helyen az ímelyi
Ivanics Róbert, a harmadikon
pedig az érsekújvári Mészáros
László végzett. A hordómeg-
kerülő versenyt az érsekújvári
Mészáros László nyerte, má-
sodik lett a tardoskeddi Boros
Gábor, harmadik Jarka Urbá-
nová M-klub Briežky.

A profik mezőnyében a
szlalom versenyt az izsai

Vajda János nyerte, meg-
előzve az ekecsi Fehér Istvánt
és a vágfarkasdi versenyzőt
Peter Kotrát. A hordómegke-
rülő versenyt is az izsai Vajda
János nyerte, második lett a
bagotai Ferenczy Péter, har-
madik pedig az ekecsi Fehér
István.

A szervezők kihirdették a
legjobb lovasokat is, Miriam
Baloghová és Mészáros László
személyében. A farmok közti
versenyt a Mácsik Farm
nyerte.

Régiónkban legközelebb
augusztus 6-án Izsán és 20-án
Ímelyen találkozhatunk e lát-
ványos sportág képviselőivel.

(miriák)
A szerző felvételei

Vadnyugatot
varázsoltak Bagotára
Vadnyugatot
varázsoltak Bagotára

Itt a Napsugár bébi

Újra akad látnivaló a falu főterén.
Ezúttal a nyárt idéző Napsugár-

lányt tervezték meg. Az ötlet, az elké-
szítés és kivitelezés ugyanannak a csa-

patnak a munkája, akik a Mikulást és a
Nyuszit alkották. Az első kettő után ked-

vező visszajelzéseket kaptak, ami arra
ösztönözte a társaságot, hogy tovább

folytassák a megkezdett látványossá-
gokat. A nyár ihlette meg őket a Nap-
sugár bébi „megteremtésénél”. Ősszel
egy újabb ötlettel állnak elő, de hogy

mi lesz az, legyen meglepetés me-
gyercsieknek és a kívülállóknak egya-
ránt. -pint-
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Olvasói levélFesztivállá nőtte ki magát
a Kakasfőző verseny
Ha Keszegfalva, akkor Kakasfőző
fesztivál. Ez a mondás járja, hisz im-
már a hatodik alkalommal jöttek
össze a kakasfőző tudománnyal ren-
delkező csapatok, hogy újból meg-
mérettessenek, hogy eldöntsék, ki
nyeri az idei fesztivált.

Közel ötszázan voltak a rendezvé-
nyen, aki jól akart szórakozni, finom
ételeket enni és inni, az ezen a szom-

bat délután Keszegfalvát választotta.
Egy családias hangulatú fesztivál vette
kezdetét, melyre 30 csapat nevezett
be, még Magyarországról is voltak ver-
senyzők. Annak rendje és módja sze-
rint a fesztivál kezdete előtt kiosztot-
ták a kakasokat, és innentől kezdve
már a főzőtudomány dominált. Míg
fortyogott a kakas, addig számtalan
lehetőség kínálkozott a kikapcsoló-
dásra.

A nap folyamán a jó hangulatról DJ
Stewe és Bényi Máté gondoskodott.
Délutánra elkészültek a főzőalkotá-
sok, és a szakmai zsűri munkához lá-
tott. Az értékelésnél figyelembe vették
az elkészített pörkölt ízét, állagát, szí-
nét, tálalását és nem utolsósorban a
körítést, az elengedhetetlen savanyú-
ságot. Ezen mérce alapján a zsűri meg-
hozta döntését, és eredményt hirde-
tett. Minden fesztiválon akadnak
újoncok, ez itt sem volt másképp.
Idén heten neveztek be újoncként , és
lám ezek közül egy, a hazai illetőségű

Bukor Árpád és csapata első nekifu-
tásra megnyerte a hatodik Kakasfőző
versenyt. A második helyet a komá-
romi Kiss János szerezte meg, aki
egyébként rendszeres látogatója a
fesztiválnak. A harmadik díj az ugyan-
csak hazai Büi Péternek és csapatá-
nak jutott. Kategória szerint külön dí-
jazták a legszebb feltálalást. Ezt ifj. Da-
niš László nyerte, valamint a legfino-

mabb savanyúságot, melyet a Csente
család készített. Meg kell említenünk,
hogy sokan főztek versenyen kívül is,
saját szórakoztatásukra. A főzésbe be-
kapcsolódott a Községi Hivatal is, akik
falugulyást készítettek a helyi lako-
soknak.

Délután bemutatkozott a laksza-
kállasi Albatrosz együttes. Magas
színvonalú műsorukat Seres Csaba –
Kosztolányi Péter és DJ Stewe lézers-
how-val dúsított programja tette még
emlékezetesebbé. Egy ilyen szintű
fesztivál létrehozásához nyilvánva-
lóan sok szorgos kézre van szükség,
melyből Keszegfalván nem volt hi-
ány. Lehocký Milan polgármester ez-
úton köszöni a segítséget mindenki-
nek, aki egy kicsit is hozzátett a fesz-
tivál sikeréhez. Jövőre ismét lesz Ka-
kasfőző fesztivál, és olyan hangokat is
hallottunk, hogy más országbeli ver-
senyzők is érdeklődtek a fesztivál
iránt.

Kép és szöveg: -pint-

Keszegfalva

Az idei június különösen
mozgalmasra sikerült
a gútai Brünni téri Óvodában

Rögtön a hónap első napján ovisa-
inkat ünnepeltük, a gyermeknapon.
A délelőtt folyamán a gyerekek az
óvoda épületében kedvükre játszottak,
majd a délutáni órákban sportren-
dezvény várt rájuk, amit szüleik se-
gítségével teljesítettek.

Pünkösd napja az idén június 12-ére
esett. Él Gútán egy szép szokás, a pün-
kösdi sortáncjárás, amely a maga ne-
mében egyedülálló néphagyomány,
és amelyet minden évben a Csema-
dok gútai alapszervezete kelt életre.
Pünkösd kora reggelén összeállnak
fiúk-lányok és végignótázzák, táncol-
ják a várost. Ilyenkor a mi óvodánk is

vendégül látja őket ovisaink táncával,
étellel, itallal. Ez idén sem történt más-
képp.

Június 21-én a tavalyi évhez hason-
lóan az idén is bemutatkoztak az óvo-
dánkban működő szakkörök. A szak-
köröket bemutató batyu parti alkalmat
ad arra is, hogy a szülök betekintést
nyerjenek az óvoda életébe, megismer-
jék a pedagógusokat és munkájukat.

Június vége a ballagások, búcsúzók
időszaka. Idén két óvodai osztályunk
búcsúzott nagycsoportosaitól, akik a
szeptembert a város négy alapiskolá-
jában kezdik elsősként.

Mgr. Horváth Edit, óvónő



A kétnapos rendezvény első napján került
sor a község szülöttjének, Gál Sándor, író-
nak, költőnek szerzői estjére a községi hiva-
tal dísztermében. Az érdeklődők megtekin-
hették a bátorkeszi Holop Borbála horgolási
és a dunamocsi Szegi Ilona gombokból ké-
szült munkáit. A községi hivatal előcsarno-
kában pedig Gál Sándor munkásságából ál-
lítottak össze kiállítást a szervezők. A pén-
teki nap további részében rock koncert és
diszkó várta a szórakozni vágyókat.

A szombati nap horgászversennyel indult.
Az első helyezett Farkas Márió 12,40 kg-ot, a
második Bajkai Dániel 4,32, a harmadik Lajos
Máté pedig 3,65 kg halat fogott.

A gulyásfőzők már reggeltől izzadtak a bog-
rácsok és katlanok mellett. Az erős emberek
bemutatójára sokan voltak kíváncsiak. A ká-
nikula ellenére a 10 résztvevő nagyon szép
gyakorlatokat mutatott be. A zsűri elnöke az
a Kaszab Péter volt, aki több nemzetközi ver-
senyen sikeresen szerepelt. A végső győzelmet
a csallóközaranyosi Mészáros Zoltán szerezte
meg, megelőzve a búcsi Vörös Endrét és az
ekeli Póló Jánost.

A kultúrműsorban a helyi óvodások, a nép-
dalkör, a Koszorúcska záróbál táncosai, a páldi
néptáncosok, az ebedi citerások, a martosi
néptáncosok, a szőgyéni táncos lányok, Al-
mási Anita aerobic csoportja, a helyi mazso-
rettek, a Párkányi Csemadok Zenekara és ifj.
Ropog József – José – rapper.

A programok „kísérője“ volt a lepény- és
„kúcsoskalács” kóstoló a nyugdíjasklub szer-
vezésében, henna tetoválás, gyereksarok és ug-
rálóvár.

Az idei falunapi ünnepség utcabállal ért vé-
get.

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

12 2011. július 11. • DELTARÉGIÓ - HIRDETÉS

Június 17-én ünnepelte
30. születésnapját

Markuszek János
Őrsújfalun.

E szép ünnep alkalmából szívből
gratulál: anyu, apu, Krisztina vőle-
gényével Gézával, Arnold feleségével Renivel, fiá-
val Arnikával és Lettikével és az egész rokonság.

„A mai nap Neked süt a Nap,
Neked ragyognak a csillagok!
Drága Kisfiunk, Boldog Születésnapot!“
Július 9-én ünnepelte 4. szülinapját

Bartalos Áron.
Szívből gratulál Neki: apa, anya, nagy-
szülei, dédiék és az egész rokonság.

Július 3-án ünnepelte 9. születésnapját

Szakács Rebeka
Szilason.

Szívből köszöntik:
szülei, testvére

Krisztián, nagyszülei,
keresztszülei,
unokatestvérei,

Moncsi és
a Paksi család.

Gazdag és sokrétű program a kánikulai falunapon

Az ingyenes belépést biztosító fesztivál prog-
ramját úgy építették fel, hogy az egész család
kiváló szórakozási lehetőségeket talált szá-
razföldön és vízen egyaránt.

A nagyszínpadon egymást követték a fellé-
pők – volt karaoke- és lézer show, retro diszkó,
fellépett a DDT és a Ser On Stone
zenekar, itt volt Lányi Lala
a Kozmixból, és osztatlan
sikert aratott a fesztivál
sztárvendége, az Irigy
Hónaljmirigy.

A szárazföldön autó-
szépségverseny – a győz-
tesről a közönségszava-
zatok döntöttek -, gumi-
füstölési bemutató,
hangnyomásmérés és
óránként szexi autómosás
vonzotta a közönséget – az
utóbbi, természetesen le-
ginkább a férfiakat. A vízen
a jetskisesek és a motorcsó-
nakosok mutatták be tudo-
mányukat, lehetett vízi-
sízni, „banánozni“, sétaha-
józni, és gyorsulási ver-
senyt is szerveztek.

A legkisebbeket idén
is a jól bevált attrakciók-

kal várták a szervezők: arcfestéssel, ugrálóvár-
ral, trampolinnal.

A rendezvény, amely a komáromi nyár im-
már szerves részévé és igazi tömegeket meg-
mozgató akcióvá vált, jótékonysági célt is szol-
gált. A Tuning- és Aquafest egész ideje alatt

adakozni lehetett a rákos
megbetegedésben szen-
vedő gyermekeket segítő

Kantha Dóra Alapítvány
javára.

A szervezőket az égiek
is segítették, hiszen a
fesztivál egész ideje
alatt száz ágra sütött a
nap, a látogatók zavar-
talanul élvezhették a
rendezvény kínálta
színes programkaval-

kádot.
Az elmúlt hétvégén

bebizonyosodott: a ko-
máromiak és környék-
beliek megszerették a
vágparti banzájt, so-
kan vándoroltak ki a
vízhez, nézelődtek,
ettek-ittak, szóra-
koztak.

(pad)

Búcs

Péntektől vasárnapig autókkal, kerékpá-

rokkal, hajókkal, jetskik-kel, motorcsóna-

kokkal és persze emberek százaival telt meg

a Vág partja. Közös fesztiválként zajlott

ugyanis az elmúlt években nagy sikert ara-

tott Tuning- és Aquafesztivál, amely ezúttal

is óriási érdeklődésnek örvendett.

Háromnapos vágparti banzáj
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1�DELTA • 2011. július 11. SzÓRAKOzÁS

KOS
A párkapcsolat telje-
sen megváltoztat,
béke, nyugalom és
szeretet jellemez ben-

neteket, és hamarosan meg-
lephetitek a környezeteteket.

BIKA
Minden a pénz kö-
rül forog, és meg is
szerzed, mindazt,

amire szükséged van. Még
nyáron sem fogsz pihenni.

IKREK
A munkában válto-
zások várhatók, még
az is lehet, hogy
olyan munkát sike-

rül megcsípned, amely miatt
bizonytalan vagy.

RÁK
A munkában sikeres
leszel. Ha nincs
munkád, de szeret-

nél elhelyezkedni, lehetősé-
ged nyílik erre, sőt akár válo-
gathatsz is közöttük.

OROSzLÁn
Igazán felszabadult-
nak érzed magad,
hiszen egy olyan

személlyel nem kell találkoz-
nod legalább egy vagy két hé-
tig, aki szívja a véredet.

Szűz
Iszonyatos tempót
diktálsz magadnak a
munkában, de min-

den menni fog, mint a kari-
kacsapás.

MÉRLEG
A szerelem most tel-
jesen rabul ejt. De
előfordulhat, hogy a

kapcsolatot egy ideig titok-
ban kell tartani.

SKORpIÓ
Csúcsformában vagy,
hiszen annyi, de
annyi jó dolog törté-

nik veled. Ráadásul ha ingat-
lannal kapcsolatos gondjaid
voltak, akkor ezek most meg-
oldódnak.

nyILAS
A szerelemben egyre
mélyebbek az érzé-
seid, a kapcsolatból

összebútorozás lehet.
BAK

Nagyon jót fog tenni
neked, ha elmész
nyaralni. Állandó

partnereddel pedig közelebb
kerültök egymáshoz.

VízönTő
Remek taktikusok
közé tartozol, akik
ügyesen tudnak ma-

nipulálni – pedig ez alapve-
tően nem jellemző rád –, de
most így érheted el a céljai-
dat.

HALAK
Munkában nem lesz
hiány, annak elle-
nére, hogy átszerve-

zések várhatók, még mindig
előnyös helyzetben vagy.
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HoroszkópProgramajánló Moziajánló

DÉL-KOMÁROM:
Jókai mozi:
Július 15. Komáromi és Komáromból elszármazott előadó-
művészek, zenészek estje - A Jókai mozi megnyitója.
Fedeles lovarda:
Július 16., 19.00 Trója – rockopera, jegyár: 6.000 illetve 7.000
Ft. Idén a Lovas Színház épületébe költözik a Trója, így a né-
zők néhány méter közelségből valóban részesei lesznek az üt-
közeteknek, melyben több mint negyven lovas, ezen felül lo-
vas harci szekerek (bigák), kaszkadőrök, harcművészek, vala-
mint statiszták és tánccsoportok látványos tömegjelenetei
idézik vissza Trója ostromát.
Komáromi gyógyfürdő:
Július 16., 21.00-24.00 Éjszakai fürdőzés

GúTA:
Városi sportcsarnok előtti parkoló:
Július 15-én Ingyenes jótékonysági koncert (Dirty South-reg-
gae, MC Gőz-hiphop). A pénzgyűjtő akció célja a sportcsarnok
melletti játszótér kibővítése.

KOLOzSnÉMA:
Csemadok Komáromi Területi Választmánya Kolozsnéma
Község társrendezésében, az idén is megrendezi Járási dal- és
táncünnepélyét Kolozsnémán július 16-án, szombaton dél-
után két órától. A Csemadok hagyományőrző csoportjai mel-
lett fellépnek a Csicsói Musikölkök, a Showder Klub sztárja
Zsok Levente és Csepregi Éva. A rendezvényt utcabál zárja.

Nem lehet biciklizni
a párkányi sétálóutcán

Csak tolni szabad a kerékpárokat Párkány belvárosában, a bi-
ciklire felülni tilos 10 és 19 óra között, amit egy általános ér-
vényű városi rendelet tilt. Aki mégis megsérti a szabályt, azt
akár 60 euróra is megbüntethetik. Sokan ezt sajnos nem tud-
ják, főleg a turisták, bár a behajtást tiltó tábla a kerékpáro-
sokra is vonatkozik.

Kinyit a régi határátkelő Letenyén
Augusztus 31-ig a személyautók ismét használhatják a régi le-

tenyei határátkelőt. A turistaforgalom meggyorsítása érdekében
a nyári szezonban ismét átkelhetnek magyar és külföldi ál-
lampolgárok személyautóval, motorkerékpárral, kerékpárral
és gyalogosan a régi letenyei határátkelőhelyen Horvátországba.
A nyári időszakban nem változik az autóbuszokra és a teher-
járművekre vonatkozó szabályozás. Eszerint az autóbuszoknak
egész évben az M7-en működő autópálya-átkelőt kell igénybe
venniük.

Utazás

Június 11-én ünnepelte 4. születésnapját

Szeles Ákos
és július 17-én ünnepli

1. születésnapját kistestvére

Szeles Máté Komáromban.

E szép ünnepek alkalmá-
ból nagyon boldog

gyermekkort kiván-
nak: anya, apa, a

nagyszülők és az
egész rokonság.

Hopp
A film az animációt az élő

szereplőkkel bravúrosan ötvöző
Hopp Fredről, a munkanélküli
naplopóról szól, aki véletlenül
megsebesíti a húsvéti nyuszit,
és át kell vennie a munkáját,
amíg a nyuszi felépül.

Amfi , szabadtéri mozi – Komárom, július 12-13 21.30

Maci Laci
A Yellowstone park polgármes-

tere úgy dönt, hogy eladja a parkot,
emiatt a Yellowstone-t a bezárás ve-
szélye fenyegeti. Maci Laci és kis ba-
rátja, Bubu Smith parkőr segítségé-
vel megoldást keresnek arra, hogy
megmentsék szeretett lakhelyüket.

Slovan mozi - Nagymegyer, jú-
lius 13, 19.00

Amint azt Pavel Trojan, Valtice
polgármestere elmondta, ez a

kezdeményezés az osztrák ha-
tár menti község Schratten-
beg önkormányzatától szár-
mazik. Az osztrák falu az ös-
vény létrehozásában segítsé-

get nyújt a valticeieknek. Ha-
sonló utak már léteznek

Németországban és Ausztriában.
Az ilyen utakat helyenként speciális

anyagokkal vonják be, amely különféle módon stimulálja az
emberi lábat, és csak ez után a szakasz után térnek rá a tobo-
zokkal, fakéreggel, homokkal, szalmával borított útra. Egyes sza-
kaszokon sárban, vagy vizes felületen kell áthaladni. Az ilyen
utakra gyakran építenek keskeny fajárdákat, amelyeken a tu-
ristáknak egyensúlyozva kell végighaladniuk.

VALTICE. A Břec-
lav melletti településen

egyedülálló kezdeménye-
zést valósítanak meg. Olyan
turistaút létrehozását terve-

zik, amelyen csak cipő nél-
kül sétálhatnak végig

a gyalogosok.

Turistaösvény mezítlábasoknak
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V pondelok 11. 7. predpokladám v našom re-
gióne polooblačno, veľmi teplo, neskôr pribúda-
nie oblačnosti s miestnymi prehánkami a búr-
kami. Možnosť búrok do 20%. Množstvo vlahy do
4 mm. Nočná teplota od 18 do 20 C̊, denná te-
plota od 31 do 33 C̊. Slabý JZ vietor do 2 – 4 m/s.

V utorok 12. 7. predpokladám v našom re-
gióne polojasno, veľmi teplo - dusno a bez zrážok.
Nočná teplota od 18 do 20 C̊, denná teplota od
30 do 32 C̊. Slabý premenlivý vietor do 2 – 4 m/s.

V stredu 13. 7. predpokladám v našom regióne
polooblačno a horúco - dusno, počas dňa pribú-
danie kopovitej oblačnosti a miestami prehánky
alebo aj búrky. Možnosť búrok do 30%. Množstvo
vlahy do 5 mm. Nočná teplota od 18 do 20 C̊, cez
deň od 31 do 33 C̊. Slabý JV vietor do 2 – 4 m/s.

Vo štvrtok 14. 7. predpokladám v našom re-
gióne polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od
18 do 20 C̊, cez deň od 28 do 30 C̊. Slabý pre-
menlivý vietor do 2 – 4 m/s.

V piatok 15. 7. predpokladám v našom re-
gióne oblačno, neskôr prehánky a búrky. Mož-
nosť búrok do 20%. Množstvo vlahy do 5 mm.
Nočná teplota od 16 do 18 C̊, denná teplota od
28 do 30 C̊. Slabý premenlivý, neskôr SZ vietor do
2 – 4 m/s.

V sobotu 16. 7. predpokladám v našom re-
gióne jasno až polojasno a bez zrážok. Nočná te-
plota od 15 do 17 C̊, denná teplota od 29 do 31
C̊. Slabý JV, J vietor do 2 – 4 m/s.

V nedeľu 17. 7. predpokladám v našom regióne
polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti s
malou možnosťou prehánok alebo búrok. Mož-
nosť búrok 10%. Množstvo vlahy do 2 mm. Nočná
teplota od 17 do 19 C̊, denná teplota od 29 do 31
C̊. Slabý premenlivý vietor do 2 – 4 m/s.

V nasledujúcom týždni očakávam premenlivé
letné počasie s prehánkami a búrkami.

S pozdravom „bude ešte aj krajšie počasie“
Dr. Meteo

Predpoveď počasia 11. 07. - 17. 07.

w w w . v a t t i g e o . s k

Vö r ö s At t i l a
g e o d e t - f ö l d m é r ő
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Platforma mimovládnych roz-
vojových organizácií (MVRO)
v spolupráci s mimovládnou
neziskovou organizáciou
Partners for Democratic
Change Slovakia (PDCS)
spustila fotosúťaž s názvom
„Ľudské práva v rozvojovej
spolupráci“. Fotosúťaž bude
trvať do 9. septembra 2011 a
bude uzavretá udelením cien
autorom troch najlepších fo-
tografií. Ceny im budú ude-
lené pri príležitosti Medziná-
rodného dňa boja proti chu-
dobe 17. októbra 2011.

Touto fotosúťažou sa jej or-
ganizátori snažia poukázať na
prepojenosť základných
ľudských práv a rozvoja naj-
chudobnejších krajín sveta.
Koncept ľudských práv je dô-
ležitým nástrojom na dosiah-
nutie Miléniových rozvojových
cieľoch (MDGs), ku ktorých
naplneniu do roku 2015 sa na
Miléniovom summite OSN v
roku 2000 zaviazala väčšina
svetových lídrov. Extrémna
chudoba vo svete však pretr-
váva dodnes. Napriek opako-
vaným sľubom svetových poli-
tikov sa ani v roku 2011 nezdá,
že Miléniové rozvojové ciele o
znížení extrémnej chudoby na
polovicu, budú do roku 2015
splnené. MDGs sú politickým
záväzkom. Bez širokej podpory
však skončia ako mnohé po-
dobné sľuby – nesplnené.
Tieto ciele by sa mali navzá-
jom posilňovať, pričom každý z
nich je sám o sebe dôležitý. Ich
dosiahnutie vyžaduje budova-
nie kapacít pre efektívne, de-
mokratické a zodpovedné
vládnutie, ochranu ľudských
práv a rešpektovanie právnych
princípov.

Zatiaľ čo politiky rozvo-
jových agentúr kladú čoraz viac
dôraz na prepojenie medzi
ľudskými právami a rozvojom,
oba koncepty sú často odde-
lené a existujú paralelne. Na
druhej strane je v praxi vidieť,
že prepojenie Miléniových roz-
vojových cieľov a ľudských
práv je veľmi úzke. Táto sku-
točnosť by mala byť sprostred-
kovaná aj prostredníctvom
tejto súťaže.

Podrobnejšie informácie o
téme, podmienkach súťaže a
spôsobe prihlásenia nájdete
na http://fotosutaz.mvro.sk/
alebo na Facebook-u, kde
bude mať široká verejnosť

možnosť ohodnotiť fotogra-
fie. Víťazov však vyberie po-
rota zložená z 5 nezávislých
členov. Lákadlom pre súťažia-
cich bude aj možnosť vystaviť
fotografie na výstavách v
troch slovenských mestách.
Rok 2011 bude prvým roční-
kom súťaže. Súťaž bude v
rámci projektu podporeného
Európskou komisiou „V4 Aid-
Spoločná podpora Miléni-
ovým rozvojovým cieľom“
pokračovať aj v ďalších dvoch
rokoch. Záštitu nad fotosúťa-
žou prebralo Zastúpenie Eu-
rópskej komisie na Slo-
vensku.

-d-

Fotosúťaž „Ľudské práva
v rozvojovej spolupráci“

Ladislav Lakatos - nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č. 12

www.autoskolaelan.sk

Vodičský preukaz už za � týždňov

Letná zľava

Výcvik vodičov na skupinu B

AutOšKOLA ELÁN

Tel. č.: 035/7726 999, 0905 489 059

370370 eur s DPH

Letná zľava

VEĽKÁ AKCIA
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Bezmála štvrťstoročie pra-
cuje pri Klube dôchodcov v
Kolárove 18-členný seni-
orský spevácky zbor Harmó-
nia.

Zbor si dal do vienka ume-
lecky interpretovať slovenské
a maďarské ľudové piesne a
tým prispieť k vzájomnému
spoznávaniu týchto klenotov
našich národov. Ako DELTU
informovala vedúca a súčasne
dirigentka Harmónie Žofia
Nagyová, repertoár zboru v sú-
časnosti tvorí 45 slovenských
a 47 maďarských pesničiek.
Keďže „ľudovky“ majú stále
svoj okruh záujemcov, Kolá-
rovčania vlani vystúpili 15 ráz
a za prvý polrok tohto roku
už osemkrát.

Keďže Harmónia pomerne
často účinkuje aj u našich
južných susedov, má jedi-
nečnú možnosť predstaviť
tam aj slovenskú piesňovú
tvorbu. Ako jediný zbor zo
Slovenska sa koncom mája
zúčastnil na festivale seni-
orských súborov v severoma-
ďarskom Nagymarosi. Diváci
potleskom ocenili aj prednes

slovenských piesní „Zasadil
som tri stromčeky“, či „Umo-
čil ma dáždik na dvore“, no
azda najviac sa im páčila
známa „Tancovala by som,
bosá som...“.

Harmónia dvojjazyčne spie-
vala aj ostatnú júnovú sobotu
v Tate, kde sa konal festival v
znamení vody, kvetov a
hudby. V 35 minút trvajúcom
programe zaznelo dvanásť
maďarských a osem slo-
venských ľudových piesní,
medzi ktorými nemohla
chýbať už spomínaná „Tanco-
vala by som...“. Harmónia zo-
žala zaslúžený potlesk divá-

kov, nech už spievala tak, či
onak.

Ako zvýraznila Žofia Na-
gyová, zbor Kolárovčanov sa
sústreďuje na nácvik tzv. pá-
rových pesničiek, ktoré sú
obecenstvom oboch národov
najviac žiadané. Ide o pes-
ničky, ktoré majú v sloven-
skej i maďarskej verzii rov-
nakú melódiu, iba slová sú
rozdielne a ani obsah nemusí
byť totožný. Týmto počinom
zbor poukazuje na dlhodobé
korene vzájomných kul-
túrnych stykov našich náro-
dov. fb

Foto: Mária Menďanová

Pozornému volejbalovému
fanúšikovi neunikla novi-
nová správa, že volejbalistky
Slovenska – juniorky sa kva-
lifikovali na Majstrovstvá
sveta. Tie sa uskutočnia v
čase od 21. 7. do 31. 7. 2011 v
Južnej Amerike – v Peru.

V zostave nášho družstva
bude hrať i Simona Kóšová,
úspešná blokárka, rodáčka zo
Šrobárovej.

Je to iba 18-ročné dievča,
ktoré tento rok úspešne zma-
turovalo na Športovom
gymnáziu v Bratislave a
chystá sa študovať na vysokej
škole. Jej športová kariéra je i
napriek mladému veku obdi-
vuhodná.

Ako s úsmevom spomína,
k volejbalu „pričuchla“ na
šrobárovskom ihrisku, kde sa
stretávala výborná partia
dievčat a chlapcov a kde ona
vtedy patrila k najmladším a
často sedela na lavičke náh-
radníkov. Jej kroky viedli ďa-
lej do školského družstva ZŠ
v Marcelovej, kde ju do tajov
volejbalu už vážnejšie zaúčala
p. učiteľka Viera Obložinská.
Na volejbalových turnajoch
si ju všimol uznávaný ko-
márňanský tréner Ondrej

Óváry a po čase sa stala jeho
hráčkou. Jeho skúsenému
oku neuniklo, že Simona je
veľký talent, ktorý treba ďalej
rozvíjať.

Po skončení ZŠ prejavili o
Simonu záujem volejbalové
kluby zo Senice, z Nitry i zo
Žiliny. Napokon to vyhrala
Slávia UK Bratislava.

Pre pätnásťročné dievča v
cudzom svete, bez rodičov, to
bolo spočiatku veľmi ťažké.
Túžba po rodine, po domove
bola veľmi silná, neraz si aj
poplakala. Našťastie ale škola
i volejbal jej vyplnili čas na
sto percent a nebolo viac času
na náreky. Spoznala nové spo-

lužiačky, spoluhráčky, začalo
sa jej v novom kolektíve dariť.
Jej talent si všimli i volejbaloví
odborníci a tréneri, a tak sa
stala Simona hráčkou sú-
časne v kategóriách junio-
riek, kadetiek aj žien.

Okrem talentu, ktorý má, je
aj veľmi cieľavedomá a ctižia-
dostivá, a tak úspechy pri-
chádzajú pomerne rýchlo. Ti-
tul Majster Slovenska získala s
každým kolektívom Slávie, v
ktorom hrala v rokoch 2008 –
2011. Tieto úspechy jej otvorili
dvere do reprezentácie Slo-
venska. Ako juniorka do 20 ro-
kov sa umiestnila s družstvom
na ME v Srbsku na 6. mieste.

Pri otázke o budúcnosti a o
ďalšej kariére bez dlhého
rozmýšľania povie: „Mojím
najväčším želaním je, aby sa
mi vyhýbali zranenia, cho-
roby. Vo svojom športe, ktorý
už milujem a venujem mu
všetok svoj čas, svoje sily, sa
chcem neustále zdokonaľovať
a prezentovať všetko, čo viem.
Láka ma hrať volejbal v
talianskej lige alebo vo Fran-
cúzsku.

To je ale Simonin ďaleký
sen, pretože na Slovensku ju
bude ešte istý čas držať nielen
volejbal, ale i škola, chce totiž

študovať na VŠE v Bratislave.
Simona je milé, skromné

dievča. Sme na ňu hrdí a
držíme jej palce v jej ďalšom
športovom živote. Želáme jej
pevné zdravie, veľa športo-
vého šťastia, úspechov a
splnenie jej všetkých snov.

Veríme, že z júlových maj-
strovstiev budú prichádzať
dobré správy a že naša Simi
bude dobre reprezentovať
Slovensko.

Mgr. Božena Gažová
Šrobárová

Fotografie: Archív S. Kóšovej

Najviac sa páčili párové pesničky

„Tancovala by som... z maďarských pódií

Simi, držíme palce!

KompleTNá ReKoNšTRUKciA BYToV A domoV
lAKásoK és házAK Teljes áTépíTése

maľovanie, natieranie, stierkovanie, tapetovanie /
Festés, mázolás, glettelés, tapétázás
murárske práce / Kőműves munkák

obkladanie / csempézés
Výmena bytového jadra / Umakart falak eltávolítása

pokladanie parkiet / parketta lerakása
elektrikárske a vodoinštalačné / Villanyszerelés és vízvezetékszerelés

tel.: 0915 143 826, e-mail: matyusrobert@zoznam.sk

maliar-natierač/ Festő és mázoló
mmááTTYYUUss  RRÓÓBBeeRRTT

maliar-natierač/ Festő és mázoló

Presszókba, irodákba, munkahelyekre ingyenesen helyez-
zük ki korszerű asztali kávéfőzőgépeinket, amelyek a sze-
mes kávét automatikusan darálják, adagolják és főzik. Csak
egy gomb nyomás: azonnal friss krémkávét ihat és épp any-
nyit, amennyit szeretne. Gépeinkkel cappuccino és forró
csoki is készíthető. Teljes szervizt biztosítunk, ingyenes javítással és kar-
bantartással. Használja bátran az új lehetőséget! Egyszerűbb, kor sze-
rűbb, biztonságosabb és persze sokkal jobb minőségű, mint a
hagyományos kézi töltögetéses módszer.

Coffe uP Slovakia s.r.o., 0915 744 019, 0911 740 019, 
e-mail: coffeup@stonline.sk

Lépjen be a valódi kávék csodálatos világába 
és fo gyassza saját pörkölésű kávénkat! 

A Delta szerkesztői is 
ezt fogyasztják

„
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• Sírkövek, ablakpárkányok
és konyhapultok kedvezmé-
nyes áron. Tel.: 0905 500 309.

FoRdíTás 120 NYelVRe
... hogy a fordítás ne legyen probléma!

Dunajské nábrežie 13, Komárno (Lehár épület)
mobil:0915790546, www.lingualeader.com
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fordító és tolmácsügynökség

Vízszerelő – kanalizációs,
dugulás-elhárítás csúcstech-
nológiával, KN, NZ, DS. Tel.:

0908 796 813.

ingyenes 
apróhirdetési szelvény

Kérjük, hogy a hirdetés szövegét olvashatóan, 
nyomtatott betűkkel, a szóközök kihagyásával töltse ki.

Soros hirdetését személyesen behozhatja, vagy postán adhatja fel szerkesztősé-
günk címére. A hirdetések zárásának időpontja minden héten csütörtök 15.00.

�

Ponuka voľných priestorov:
Nákupné centrum Komárno
(Tržnica), Nám. Kossutha,
945 01 Komárno. Tel. kon-
takt: 035/7701 642,
www.nck.sk Dávame do po-
zornosti podnikateľom, bu-
dúcim obchodíkom a predaj-
com momentálne voľné pre-
dajné priestory, ktoré je
možné prenajať za prijateľnú
cenu. Prevádzkovanie týchto
priestorov je možné ihneď.

Ápolóknak német nyelv-
tanfolyam indul 2011. július
18-án - Ógyalla, Komáromi
út 100, a posta épülete, 1.
em. Lektor: Vendégh Vero-
nika – tapasztalt ápoló. Tel:
0948 /262 144, e-mail: or-
biscentrum@gmail.com

Združenie Trhovník Ko-
márno, Nám. Kossutha
bude zabezpečovať po  -
stupne maliarske a na-
tieračské práce Nákup-
ného centra (Trž nica), zo
strany firiem, ktoré majú
záujem o túto prácu, žia-
dame zaslať cenovú po-
nuku. Podklady k ceno-
vej ponuke a bližšie in-
formácie získate na tel.
č. 035/7701 642, resp. v
kancelárii č. 126 Združe-
nia Trhovník (Tržnica) na
poschodí budovy.

Fájó szívvel mondunk köszönetet minden
kedves rokonnak, a barátoknak, munka-
társaknak és ismerősöknek, akik június 2-
án elkísérték utolsó útjára a bajcsi teme-

tőbe 

ifj. Pogrányi Lászlót, 
aki 53 éves korában távozott szerettei köréből. Köszönjük
a sok virágot, koszorút és a vigasztaló szavakat.

A gyászoló Pogrányi család.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk minden kedves 

rokonnak, barátnak, ismerősnek 
és mindazoknak, akik elkísérték 

utolsó útjára június 30-án 

Beke Istvánt 
a komáromi temetőbe, aki életének 
61. évében távozott szerettei köréből. Köszönjük a
virágokat és a részvétnyilvánításokat, mellyekkel enyhí-
teni igyekeztek mély fájdalmunkat.

A gyászoló család.

„Ha hullócsillag száll az éjféli égen, 
Akkor mondjatok egy imát értem!
Én is imát mondok majd értetek,
Hogy boldog lehessen szívetek.
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,
Hiszen a szívetekben jó helyen vagyok!“

Szívünk minden szeretetével és legmé-
lyebb fájdalmával emlékezünk tragikus
halálának 3. évfordulóján szeretett halottunkra,

Magyarics Lászlóra.
Emlékét örökké őrző szerető családja

„Ha emlegettek, köztetek leszek,
De fáj, ha látom könnyetek,
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
Mert én mindig veletek vagyok.“

Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk július 11-én 

Hegedűs Aladárra Kolozsnémán
halálának 14. évfordulóján. 

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik emlékét a szívükben őrzik.

NNeeššttááttnnee  zzddrraavvoottnníícckkéé
zzaarriiaaddeenniiee  

vv  KKoommáárrnnee  pprriijjmmee  
ddoo  zzaammeessttnnaanniiaa
PPRRAACCOOvvNNííččKKuu  

PPRREE  PPEERRSSOONNÁÁLLNNuu  AA
MMzzDDOOvvúú  AAGGEENNDDuu..  

Požiadavky:
ÚSO vzdelanie, 

prax minimálne 5 rokov 
v odbore, 

znalosť MRP WINDOWS. 
Platové podmienky podľa

dohody. 
Nástup od 01. 08. 2011.

Informácie na tel. čísle
035/7701 075 alebo na
mobile č. 0915 981 450.

• „Easy” zenekar! Ha jó han-
gulatot szeretne! Tel.: 0905 182
833.
• Személyszállítás 1-14 sze-
mélyig. Tel.: 0915 111 646.
• Szobafestést, gipszkartono-
zást vállalok, KN és környéke.
Tel.: 0908 388 611.
• THERMOSHIELD - szigete-
lés, szobafestés, gipszkarto-
nozás. 0908 403 615.
• Utolsó lakások eladók –
önálló fűtéssel, hőszigetelt la-
kóházban, zárt udvarral Ógyal-
lán. 2-szobás 19.079 €, 3-szobás
balkonnal és pincével (75,6
m2) 37.558 €-tól + garázs 3.348
€-tól. Félkész lakás is kapható!
1-szobás lakás vállalkozás cél-
jára is 17.405 €-tól. Tel.: 0905
663 408. www.rekunst.sk.
• Tört arany felvásárlás a
legjobb napi árfolyammal,
továbbá veszünk katonai ki-
tüntetéseket, porcelánokat,
ezüst érmeket, kristályt, pa-
pír- és érme-pénzeket, állati
szőrméket, ezüst tárgyakat.
Zálogház, Eötvös u. 17. Ko-
márno. Info: 0915 389 405.
• Személyszállítás 1+8, áru-
szállítás 1 tonnáig, Csicsó –
János. Tel.: 0907 490 224.
• Gyógytorna csontritku-
lásra. Tel.: 0908 397 147.

• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás,  bútorszerelés, mi-
nőség kedvező áron. Tel.: 0908
666 351.
• Autopožičovňa. Tel.: 0905
323 291.
• Eladó 15 kilós CO palack,
használható csapolópulthoz,
szódagéphez és hegesztő-
géphez. Tel.: 0907 486 768.
• Akció! Korlátlan DSL in-
ternet 6,90 €-tól. Az internet
ugyanolyan jó, mint a T-com-
é csak olcsóbb! www.slova-
net.sk, Damjanich 3, Ko-
márno. Tel.: 0905 388 820.
• Predám – eladó 3-izbový byt
s garážou, tehlový – KN. Tel.:
0907 753 637.

• Predám alebo dám do pre-
nájmu 1-izbový byt. Tel.: 0903
124 552.
• Vizsga-felkészítés szlovák
nyelvből. Egész nyáron! Tel.:
0908 607 653.
• Doučovanie slovenského
jazyka, príprava na skúšky.
Tel.: 0908 607 653.
• Eladó Keszegfalván két
szoba-konyhás családi ház.
Tel.: 0908 663 624.
• Kiadó igényesen felújított
és berendezett szoba-konyhás
lakás KN-ben a Duna rakpar-
ton. Tel.: 0907 488 084.
• Keresetkiegészítés otthon-
ról. Tel.: 0911 989 416.
• Nyári lovastábor gyerekek-
nek 7-13 éves korig, Hetény –
naponta 7.00-18.00. Tel.: 0918
621 522, 0915 248 935.
• Nyári napközi tábor: színját-
szás, nyelvi és történelmi téma-
körben. Kezdés: július 4-én,
Ógyallán a Komárňanská 100.
alatt a Posta épületében, 1. eme-
let.  E-mail: orbiscentrum
@gmail.com. Tel: 0948 262 144.

• Predám Ford Ka, r.v. 1998,
1299 cm3 , 44 kW (60 PS), P, M5,
Benzín, 3 dv. (4-miestne), 91 300
km, červená metalíza, klimati-
zácia.  Auto je zachovalé. STK
do 2013. Tel: 0905 444 596.
• Amatőr/profi modellek (6
hónap-45 év) és duci hölgy
modellek (16-45 év) jelent-
kezését várjuk fotózásokra,
divatbemutatókra, reklám-
film szerepekre! További info
és jelentkezés: www. mon-
decaste.hu (0036 70 416-63-
89) Casting: Komárno.

• Dám do prenájmu 2-izbový
byt v centre KN. Tel.: 0903 778
790.
• Izsán a falu központjában
6,5 áras telek melléképületek-
kel eladó. Tel.: 0918 515 896.
• Magyarországon, Balaton-
földváron 762 m2-es belterü-
leti építkezési telek eladó.
Tel.: 003684 540 0910.
• Dél-Komáromban családi
ház eladó. Tel.: 003620 379
8948.
• Eladó szoba-konyhás lakás
17.500 €. Tel.: 0905 230 373.

Fájó szívvel emlékezünk

Hanák Máriára szül. Kiss
halálának 1. évfordulóján.

Emlékét örökre szívünkben 

hordjuk.

A gyászoló család.

A gyümölcs- és zöldség-
kereskedéssel foglalkozó
4Fruit csomagolónőket ke-
res csallóközaranyosi raktá-
rába, meghallgatás minden
pénteken 9-től 11-ig. Bindics
Lajos 0918 956 573, Rudolf
Károly 0918 185 810.
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Első fotóm

Kovalík – Kapusňák Artúr
Komárom
(3900/49)

Fister Zalán
Madar

(3650/50)

Miklós Virág
Komárom
(2150/43)
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újSzüLöTTEK:
Kucman Boris (Šrobárová); Daniš
Rebeka (Hetény); Hulák Tomáš
(Komárom); Lakatosová Vanesa
(Marcelháza); Kovalík-Kapusňák
Artúr (Komárom); Pintérová An-
tónia (Párkány); Mikula Marco
(Szőgyén); Cséplő Szilárd (Bátor-
keszi); Bohušová Liana (Pozsony);
Bábi Barnabás (Gúta); Lakatos Ri-
cardo (Kava); Szépe Vivien (Ne-
mesócsa); Sebőková Synthia  (Ko-
márom); Gálová Tiffany (Marcel-
háza); Matronová Daniela (Szent-
péter); Laky Péter Bence (Komá-
rom); Horján Borka (Komárom);
Barák Marián (Perbete); Kaczová
Noémi (Komárom); Bálló Károly
(Komárom); Szokol Vidor (Izsa);
Udvardi Csaba (Kava); Antal Szo-
fia (Marcelháza); Fister Zalán
(Madar); Miklós Virág (Komá-
rom); Ivančík Sebastián (Bátor-
keszi)

ELHUnyTAK
Özv. Hegedűs Terézia (91) Kava,
Helena Konkolovská (74) Komá-
rom

HÁzASSÁGOT KöTöTTEK:
Balla Dénes (Martos) és Hege-
dűs Zsuzsanna mérnök (Ko-
márom)

Mindig TV szerelése, akár
25 csatorna is fogható, UPC
szatelit szerelése most csak
havonta 9, emelőkosaras au-
tóval való munkák. Tel.:
0905 266 675

„A Nap ma olyan fényesen ragyog,
Ma mindenki azt suttogja:
Boldog születésnapot!
És azok, akik nagyon szeretnek,
Sok ilyen szép napot kívánnak Neked!“

Július 12-én 4-éves 

Böjtös Kristóf Ímelyen. 
Szívből köszöntünk: anya, apa,
mama, papa, keresztszüleid
Perbetéről és mindenki, aki sze-
ret Téged.

„Ha én írhatnám sorsod könyvét, 
Szíved, lelked vágyát, életed örömét,
Oly széppé írnám, mint egy tündéri álom, 
A legboldogabb Te lennél ezen a világon!“

Július 5-én ünnepelte 
21. születésnapját 

Forisek Károly 
Komáromban.

S szép ünnep alkalmából szívből 
köszönt: anyu, Gyuri, mama, köri Ati.

„Szülinapodra kívánjuk Neked,
Szerencse kísérje végig életed.
Szerencse mellé még egyebet,
Sok-sok vidám örömteli percet.
Sorsod útja legyen mindig egyenes, 
Te pedig légy boldog és mindig nevess!”

Július 9-én ünnepelte 18. születésnapját 

Goda Erika 
Csallóközaranyoson.

E szép ünnep alkalmából köszöntik őt: mama és köri.

„Kívánom drága kis csillagom,
Kísérjen öröm és boldogság utadon.
Annyiszor nevess, ahányszor Rád nézek,
Adjon sok szeretetet Neked az élet!“

Július 7-én ünnepelte 1. születésnapját 

Haris zara 
Komáromban.

Sok szeretettel kö-
szöntik őt: szülei, ke-
resztszülei, nagyszü-
lei és a dédszülők.

Július 10-én ünnepelte 
5. születésnapját

Horváth Lara 
Komáromban.
E szép ünnep 

alkalmából boldog
és vidám gyermekkort
kívánnak: anya, apa 

és az 
egész család.

Július 13-án ünnepli 30. születésnapját 

Marczinkó veronika
Marcelházán.

E szép ünnep alkalmá-
ból sok boldogságot
kíván: apukája, férje
János és két lánya

Dorina és Amina.

• Eladó gabonacsiga, beton-
keverő, szennyvíz-szivattyú.
Tel.: 0910 486 028.
• Eladó 81 m2, 3-szobás lakás
Nemesócsán, ár: 28.000 €. Tel.:
0907 791 564.
• Lakás-, házfelújítást, min-
denféle tetőjavítást vállalok.
Tel.: 0905 640 957.
• Kicserélném 2-szobás Ko-
menský utcai lakásomat 3-
szobásra a környéken. Tel.:
0915 667 188.
• Térkő és téglamintás be-
tonkerítés eladó. Tel.: 0908
042 655.
• Eladó átépített szoba-kony-
hás lakás, ára: 21.000 €. Tel.:
0905 230 373.
• 1-szobás lakás, 2-szobás ház
bérelhető. Tel.: 0907 636 113.

• Gyorskölcsönök mindenki
számára. Tel.. 0910 944 678.
• Elajándékozok 6 hetes keve-
rék kiskutyát. Tel.: 0904 969
839, 0908 625 227.
• 37 éves nőtlen fiatalember
komoly kapcsolat céljából ke-
resi élete párját, megbízható,
csinos lány személyében. Tel.:
0908 599 147.
• Eladó családi ház Dunarad-
ványon. Tel.: 0918 857 259.
• Ha sok a szabadidőd és sze-
retnél pénzt keresni, hívj fel.
Tel.: 0915 748 037.
• Gyorskölcsön mindenki-
nek. Tel.: 0917 637 302.
• Eladó autó-utánfutó AN
400-as. Tel.: 035/77 93 004
• Díjnyertes minőségi borok
eladók. Tel.: 0918 869 700.

• Dam Quick ATP, 550 Fs te-
kerőbe dobot keresek. Tel.:
0915 714 290.
• Eladó autóba gyermekülés
20 € . gyermekbicikli 30 € +
pótkerék. 0907 561 032.
• Eladó dohányzóasztal,
egyedi darab, faragott. 70 €.
0907 561 032.

Ivančík Sebastián
Bátorkeszi 
(3400/50)

zzaatteeppľľoovvaanniiee  ss  vvllaassttnnýýmm  
lleeššeenníímm!!  zzaa  lleeššeenniiee  nneeppllaattííttee!!

hhőősszziiggeetteellééss  ssaajjáátt  áállllvváánnyyzzaattttaall!!
AAzz  áállllvváánnyyzzaatt  iinnggyyeenneess!!

sádRoKARTÓNoVANie 
-  gipszKARToNozás
mAľoVANie - FesTés

zATepľoVANie 
– hőszigeTelés

Tel.: 0905 223 010, 
0905 448 035

Tel.: 0905 223 010, 
0905 448 035

Július 12-én ünnepli 
9. születésnapját

Földes Nikolett
Szívből köszönt

és boldog gyermekkort 
kíván:

anya, apa, nagyszülők, 
a rokonság 

és a barátok.

Pénzre van szüksége? Vállalko-
zók, dolgozók, nyugdíjasok és
Magyarországon dolgozók is ke-
zes nélkül. Hívja: 0908 417 840. 
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Kajak - kenu

A zágrábi síkvízi Kajak-kenu Európa-bajnokságon a 18 éves
komáromi Demin Viktor újabb világraszóló eredménnyel
bővítette a komáromi kajakozás egyébként is ragyogó meg-
ítélését. A K2-esek  500 méteres versenyében pőstyéni tár-
sával Mario Jančoval aranyérmet szereztek. Az 1000 méteres
távon már-már megismételték előző sikerüket, de sportsze-
rencse híján, „csak” másodikként értek célba.  

A K4-esek viadalában Pálmay Dávid képviselte a komáromi
színeket a szlovák válogatott hajójában.  Bár a négyes simán be-
jutott a döntőbe, ott már nem kísérte szerencse a fiúkat, de a
végső nyolcadik hely is ragyogó eredménynek számít a konti-
nensviadalon. A fiúk és lányok K1-es versenyeiben is képviselve
volt Komárom, a lányoknál Roberta Pelantová a 6. helyen fe-
jezte be a versenyt, míg a fiúknál Dobosi Roderik a 17. helyre
kényszerült. A lányok kajaknégyese két komáromi versenyző-
vel (Horváthová – Pelantová) nem jutott el ugyan a döntőig, de
ennek ellenére nem is vallott szégyent teljesítményével. A lá-
nyok 200 méteres versenyében Katarína Horváthová a „B” dön-
tőbe jutott, ahol ugyan mindent beleadott a rokonszenves kis-
lány, de erejéből most csak a végső 17. helyre futotta.

Kempo

A gútai fakó megalázta jár ásunk bajnokát

Két ország tíz klubja vett részt a negyedik alkalommal meg-
rendezett Dunaszerdahely Kupán, amelyen járásunkat a ko-
máromi és csicsói csapatok képviselték. A komáromiakat
Szayka Róbert, míg a csicsóiakat Bajnóczi Roland edző ve-
zette. És hogy mindkét csapat remekül teljesített, az kitűnik
az alábbi eredményekből is. 

KEMpO KOMÁROM  
Kata:
Rocskár Viktor – aranyérem 
Macko Martin – ezüstérem 
Kempl Zsombor – bronzérem 
Nikker Ronald – ezüstérem 
Küzdelem:
Kanozsay Máté – ezüstérem
Bachorec Norbert – bronzé-
rem 
Livinka Márk – ezüstérem
Rocskár Viktor – ezüstérem 
Nikker Ronald – aranyérem 
Baranyai Csaba – aranyérem 
Földharc:
Baranyai Csaba – ezüstérem
Nikker Ronald – aranyérem 
Livinka Márk  – ezüstérem 
Kanozsay Máté – ezüstérem 
Rocskár Viktor – bronzérem

KEMpO CSICSÓ
Kata:
Androvics Zalán – aranyérem 
Fél András – bronzérem 
Beke Adrián – ezüstérem 
Földes Tímea – aranyérem 
Küzdelem:
Fél András – ezüstérem 
Földharc:
Földes Tímea – bronzérem 
Fél András – ezüstérem 
Beke Adrián – ezüstérem  

Demin Viktor
Európa-bajnok

IV. Dunaszerdahely Kupa

A boldog kupagyőztes 

A csicsói...
... és a komáromi csapat
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„A Madari Birkózó Klub ez-
úton is köszönetét fejezi ki a
szlovák és magyar kluboknak,
akik támogatásukkal hozzájá-
rultak Roderik felépüléséhez”
– mondta el lapunknak Ko-
hút Milán klubelnök. 

Ennek kapcsán Roderik
szülei is eljuttattak szerkesz-
tőségünkbe egy rövid levelet,
amelyet teljes terjedelmében
közlünk:

„Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani polgármes-
ter-asszonyunknak Lucza Sá-
rának, Gál Tamásnak, Ba-
doni Andrásnak, a hetényi
Református Nőegyletnek, a

sportszervezetnek, a hetényi
lakosoknak, a Madari Bir-
kózó Klubnak és mindazok-
nak az ismerősöknek, akik
ezekben a nehéz időkben
anyagi hozzájárulással és
lelki támasszal önzetlen se-
gítséget nyújtottak fiunk,
Roderik gyógyulásához.

Hálás szívvel, a Bak csa-
lád”.

Információink szerint Ro-
derik állapota rohamosan ja-
vul, és valamennyi sportked-
velővel egyetemben bízunk
mihamarabbi visszatérésében
az általa annyira szeretett sző-
nyegre.    

Váratlan eredmény született a Területi Baj-
nokságokat betetőző Szuperkupán, ame-
lyen a szuverén módon bajnoki címet
szerző szentpéteriek a II. osztály győztesét,
a gútai fakót fogadták. 

Szentpéter – Gúta „B” 1:6 (0:2), Vida V. –
Kürti A. és Jancsó 2-2, Kádek, Ferencz L.

A minden szempontból jobb vendégek győ-
zelme teljesen megérdemelt. Még akkor is, ha
a hazaiak kezdőcsapatából nyolcan is hiá-
nyoztak különböző okok miatt. Mivel azon-
ban a győzelmet soha nem kell megmagya-
rázni, így a gútaiakat sem különösebben za-
varja ez a hazaiakat sújtó tény. 

Kládek Sándor klubtitkár (Szentpéter): „Tu-
lajdonképpen mi is tartalékcsapatunkkal lép-
tünk pályára és bebizonyosodott, hogy a gú-
tai fakó a jobb csapat. Győzelmük teljes mér-
tékben megérdemelt, bár a gólarány nem egé-

szen fejezi ki a pályán történteket. Különö-
sebb gondot nem kreálunk ebből az ered-
ményből, tisztességesen készülünk V. ligás
szereplésünkre, ahol nem szeretnénk szé-
gyent vallani. Gratulálok gútai barátainknak
a kupagyőzelemhez, és nekik is sok sikert kí-
vánok a Területi Bajnokságban”.

Ferencz László csapatvezető (Gúta): „Nem
tagadom, mi nagyon készültünk erre a talál-
kozóra, hiszen egy esetleges siker egyfajta
rangot adhatott csapatunknak. Nos, sikerült,
és bár nem becsüljük túl ezt az eredményt,
mindenképpen nagyon boldogok vagyunk.
Mi értjük, hogy ellenfelünk igencsak foghíja-
san léphetett pályára, de ez semmit ne von-
jon le sikerünkből. Az idény harmadik nagy
sikerét értük el, hiszen a téli terembajnokság
megnyerése után kisbajnoki címet szerez-
tünk, és ezt megtetőztük a Szuperkupával. És
ez már nem a véletlenek műve”.      

Három arany- és egy bronzé-
rem lett a Magyarországon
megrendezett Kombinált Lö-
vészeti Európa-bajnokság ter-
mése komáromi szempont-
ból. A Tatárszentgyörgy-Sá-
rospusztán megrendezett Eb-
n a Szlovák Vadász Szövetség
hattagú válogatottjában ott
volt Kocsis Vilmos mérnök
is, aki immár 22 éve látja el a
komáromi járási szervezet tit-
kári teendőit.

Az Eb-n két fegyvernemben
– sörétes és golyós –, valamint
a kettő kombinációjában mér-
ték össze tudásukat a konti-
nens legjobbjai. A sörétes fegy-
verek versenye vadásztrappból
és korongvadászatból tevődik
össze, míg a golyós fegyverek-
ből álló céltáblára, illetve futó-
vadra adnak le lövéseket a ver-
senyzők.  

A szlovákiai vadászok való-
ban remekül teljesítettek, hi-
szen csapatban két arany- és

egy bronzéremmel gazdagítot-
ták a szövetség éremgyűjte-
ményét. A kombinált verseny-
ben és a sörétes fegyvernem-
ben ők állhattak fel a dobogó
legmagasabb fokára, míg a go-
lyós fegyverek versenyében
bronzérmet szereztek. Külö-
nösen a sörétes fegyvernem-
ben okoztak meglepetést, hi-
szen magabiztosan előzték
meg a címvédő, így az abszolút

esélyesnek is kikiáltott magyar
válogatottat. És ez még nem
minden. A veteránok egyéni
versenyében Kocsis Vilmos
Európa-bajnoki címet szerzett.
Abszolút értékelésben, tehát
kortól függetlenül, holtver-
senyben az előkelő 4-5. helyen
fejezte be a versenyeket. Szinte
elképzelni sem lehet jobb hír-
verést a szlovákiai, azon belül
járásunk vadászainak. 

Vadászati sportlövészet

Birkózás

A kombinált versenyen (is) a szlovákiai versenyzők állhattak fel a dobogó legmagasabb fokára.
Balra a második helyen végzett finnek, jobbra a bronzérmes csehek

Európa-bajnoki címek Komáromba

A gútai fakó megalázta jár ásunk bajnokát

Bízzunk benne, hogy Roderik sérülése felett is győzelmet arat,
és ismét jöhetnek a győzelmi dobogók

Bak Roderik még
visszatér
A sport, különösen a birkózás szerelmesei döbbenettel vet-
ték tavaly a hírt, miszerint a madariak birkózó ikonja, Bak
Roderik, az egyik edzésen bemelegítés közben súlyos ge-
rincsérülést szenvedett. A kiváló birkózó és nagyon rokon-
szenves fiú álmai szertefoszlani látszottak, hiszen senki
olyan lelkesen nem készült élete nagy megmérettetésére,
mint éppen ő. Célja egyértelműen az Európa- és világbaj-
nokságon való részvétel volt, amikor bekövetkezett az omi-
nózus sérülés. 

Kocsis Vilmos mérnök egyéniben is Eb címet szerzett




